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 45 קיוייל .ה ןופ קרעוװ עלַא

 רעטייוצ ;{3 עבַאגסיױא ייליבוי

 סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ?5 דנַאב

5 4 1 9 1 - 0 4 9 | ) 

 עידעמָאק-הלואג יד 853 םלוג רעד

 = זישמ ןופ ןטײק יד

 45 זאולעה ןוא רַאלעבַא ;}

 םעד ןופ ןבעגעגסיורַא

 טעטימָאק-ייליבוי קיווייל .ה

 טרעדנוה ןייא טנזױט ייוצ ןיא טקורדעג

 טרעדנה ןצנינ רָאי םעד ןיא  ןרָאלפמעזקע

 ש"תה ,קרָאיהיו ,קיצרעפ ןוא



 רעזרעמ .א ןופ ךיטש'רעּפוק םלוג ןופ גנופַאשַאב יד



 םלונ רצר
1920 -- 07 



 עמעַאּפ עשיטַאמַארד

 רעדליב טכַא ןיא

 םייל |

 טנעוו

 שינרעטצניפ ךרוד וו

 רעלטעבכ ןש

 ענעפורעצטינ ץ

 ןעגנוקלעלּפטנַא ױו

 לייה ןיא עוו

 תוחילש עטצעל יד ווו



 :ןענַאורעּפ

 ל"רהמ

 ןיציבר

 להרבד

 םלוג רעד

 קחצי

 בקעי
 שמש

 יװעסַאב 'ר

 םוחנת

 שואעדַאט

 ךַאנָאמ
 איבנה והילא -- רשלטעב רעטלַא רעד

 חישמ -- רעלטעמ רעגנוי רעד

 רעכיוה רעד

 רעטיור רעד

 רעדנילב רעד

 טופ עמורק יד

 רעטַאברַאה רעד

 רעקנַארק רעד
 הארנ וניא רעד

 ל"רהמ ןופ טלַאטשעג סָאד

 שואעדַאט ןופ טלַאטשעג סָאד

 טענעטַאשַאב"טינ םענופ טלַאטשעג טָאד

 ץיירק ןטימ ןַאמ רעד
 תוחורילייח

 עקיררערעטנוא יד

 נארפ ןופ ןדיי

 טיילעמערָא

 טרעדנוהרָאי רעטנצעביז .גארּפ



 ךרוד "םלוג, ןופ גנוריפפיוא עטשרע

 1924 ,ץװקסָאמ -- "המיבה, רעד

{ 

 "עידעמָאק-הלואג,, ןופ גנוריפפיוא עטשרע

 1928 ,ביבא לת -- "המיבה , רעד ךרוד



 סנייא דליב

 םײיל

 .גָאטרַאפ .גָארפ רעטניה ךייט גערב ןפיוא ץַאלּפ רעקידייל ַא

 רעדָא ,לאלצב ר"ב יול 'ר .רעטצניפ ןוא ליטש ןיא םורַא ץלַא

 ?גרעב ןטנכייצעגּפָא ןַא רעביא טייטש ,ןקז רעקירָאי-7ס ַא ,ל"רהמ

 זיא ףג רעד .ןשטנעמ ַא ןופ ףוג ַא םייל םעניא טענק ןוא םייל

 טפלעה ,שמשע רעד םהרבא 'ר טײטש סיא ןבעל .קיטרַאפ ןיוש

 ףוג ןרעביא ןופ ףױא ךיז טבייהה ל"רהמ .טעברַא רעד ןיא םיא

 עמוע םוצ טדער ןוא '

 ל"רהמ
 לוש ןיא ףיול רעטציא קיטרַאפ זיא ץלַא ,קיטרַאפ ןיוש

 .ןעמוק ייז סייה ןוא ןבקעי ןוא ןקחצי וצ

 שמש
 ? יבר ,ןביילב טרָאד ןיוש לָאז ךיא ןוא

 ל"רהמ
 ,םהרבא ,עז רָאנ .לוש ןיא ביילברַאפ
 קיביײא ףיוא ץרַאה ןייד ןיא ןסָאלשרַאפ ןייז לָאז
 --- ןסיוו וצ םיא הכוז טסיב וד סָאװ ,דוס רעד
 .םענייק רַאפ ןדערסיוא טינ ךיז לָאמנייק טסלָאז

 שמש

 .יבר ,קיבייא ףיוא

 ל"רחמ
 ,טיירג זיא ץלַא זַא ,סיוא טינ לייוורעד ךיוא גָאז ייז ןוא

 .ןעזרעד ןיילַא טייהרעטכירעגמוא ןפרַאד ייז

 .לייא ,ןגָאט וצ ןָא ןיוש טבייה סע

 ּפָא שמש



 ל"רחמ
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 .ףוג ןרעביא ךיז טגיב

 .שינרעטצניפ ןיא טליהעגנייא ןוא טיירג זיא ץלַא ,ָאי
 --- ,גָאט ןטימ ןעמַאזוצ טמוק רעדנואוו ןופ העש עסיורג יד

 ,ףוג ןסיורג םעד טָא ףיוא קוק ךיא זַא ןוא
 ,טפעהַאב ןוא ןטָאנקעגסיױא ןבָאה רעגניפ עניימ סָאװ

 ,ןטָאש ןייז רעהַא טנַאּפש סע יװ ,ךיא עז ןיוש
 ..ןיוש ןקידעבעל ַא ןופ ןטָאש רעד

 ,ךײה רעד וצ ּפָאק םעד טבייה

 -- ?טפעהַאב ךיא :ןגָאז וצ ןעד ךיא ןיב רעוו
 ,ךימ טכַאמעג קידנעעז טסָאה וד ןוא ןעוועג דנילב ןיב'כ
 ןעמערב עניימ ףיוא ןָאטעג-ייוו א ךייה-למיה ןופ
 ,ףוג ןקידנפָאלש םעד טקעלּפטנַא רימ ןוא
 ..תורוד ליפיוו ןופ טסייוו רעוו ָאד ןיוש טפָאלש רע

 .טייהרעטקנעברַאפ םוא המשנ ןייז טרעדנַאװ ץעגרע ןוא
 . המשנ יד רעדנַאװ ןקידתורוד ןופ טָאה יצ
 ןסעגרַאפ קירוצ געו םעד ףוג ןקידנפָאלש םוצ
 רעדנוזַאב ואוויץעגרע ןיא ךיוא יז טפָאלש רשפא יצ
 לָאמ ןטייווצ ַא טסלָאז וד ,ףוג רעד יװ ,ךיוא טרַאװ ןוא
 ...ןקעלּפטנַא ןוא ןעמערב עניימ רימ ןענעפעעצ
 ,ּפָאק ןיימ םורַא ךיז ןעיירד ןעלגילפ ךיא רעה טָא
 .רעטַאלפ טימ לופ זיא םורַא טכַאנ עצנַאג יד
 ,ףוג רעד טגיל ןגיוצעגסיוא רעקידנטרַאװ צ
 ,למיה םוצ ּפָאק רעד ףױרַא טקוק רעטקעדעגּפָא ןָא
 .טעבעג ַא ךיז טסייר ןפיל עטיוט יד ןופ ןוא

 טערט .טייצ עגנַאל ַא טייטש .טנעה יד טימ םינפ םעד טקעדרַאפ

 ןקָארשרעד קירוצ ףיוא ּפָא

 ,ןגיוא יד ייברַאפ רימ ןגיולפעגכרוד סע זיא רעוו
 ןרעטש ןיימ טרירעגנָא סעקידעכעטש סעּפע טימ
 ? רעיוא ןיא רימ ןעירשעג סעדנצלירג סעּפע טימ
 ? רעה ךיא סָאװ ,גנַאלקּפָא רעּפמעט רעד טמוק ןענַאװ ןופ

 הצ ךיז טרעה ןוא םורַא ךיז טקוק

 ,ךיט רעד טסילפ סע .ליטש .טבענייק טינ עז ךיא
 ןטייוצ ןכָאנ רענייא ןרעטש יד ךיז ןשעל סע



 ןעניישכרוד ךיז טּפרַאדעג ןיוש טָאה טייז"חרזמ יד

 ,םלוע"ארוב ,ךימ קרַאטש ,ָא ...רערעטצניפ רָאג טרעוו ןוא

 דיירפ רעקידרעפָאה ןיימ ןופ ןטימ ןיא בָאהד ךיא

 .ףוג ןסיורג םעד ןופ ןטָאש ןטייווצ ַא ןעזרעד

 'כרוד סעפע ןוא ,ךרָאש רעטייוו ַא לָאמַאטימ ךיז טרעהרעד סע

 ךיז טירד ןוא ךיז טגיוו ,ךייט ןרעביא טנַאּפש סעצרַאװש סיוא

 ,ןיילַא ךיז םורָא

 ? ךייט ןופ ךַאלפרעבױא רעד ףיא סע טערט רעוו
 ,רעטנעענ טינ טרעוו ןוא רימ וצ ךיז טרעטנעענ רעוו
 !רעטייװ טינ טרעוװ ןוא רימ ןופ ךיז טרעטייוורעד

 ןגױא סל"רהמ ןרַאפ סיוא טסקַאװ טלַאטשעג ַא

 ל"רהמ
 ?טלַאטשעג רעטצניפ ,וטסיב רעוו

 טלַאטשעג
 ? טינ ףימ טסנעקרעד

 ל"רהמ
 .טכיזעג ןייז טינ עז ךיא

 טלַאטשעג
 ? לוק ןיימ טינ וטסנעקרעד

 ל"רהמ
 ,טניוו רעטלַאק ַא יו זיא לוק ןייד
 םורַא בורג רעפיט ַא ןיא ךיז טגָארט סָאװ
 ,גנַאגנײרַא ןייק ,גנַאגסױרַא ןייק טינ טנזה ןוא

 טלַאטשעג
 ,=ֿפןק ןייק טינ ךָאנ זיא סָאװ ,לוק ַא בָאה ךיא

 .ץרַאה ןייק טינ ךָאנ זיא סָאװ ,ץרַאה ַא בָאה ךיא

 ל"רחמ
 ?ןעמָאנ םייב ךיד ןעמ טפור יװ ,גָאז ,וטסיב רעוו

 טלַאטשעג
 ןפור ןעמָאנ םייב ךימ ןעמ טעוװ רעטעּפש טשרע
 ,ָאטיג טלעוו רעד ףיוא ךָאנ ךיא ןיב לייוורעד
 ןטנ-אש ַא ןופ ןטָאש א ךיא ןיב לייוורעד
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 ל"רחמ
 ? וטסמוק ןענַאוו ןופ

 טלַאטשעג
 ,טינ ךימ ףַאשַאב :ךיד ןענערָאװ ןעמוקעג ןיב ךיא

 .קעװַא טייקיאור ןיימ ןופ ךימ םענ טינ

 ל"רחמ
 ,סייה ךיא ,דניוושרַאפ

 | טלַאטשעג
 .טינ ךימ ףַאשַאב : ךיד ןרָאװ ןוא לָאמַאכָאנ ריד גָאז ךיא

 יעלַא ןרעטש יד ךיז ןשעל סע .:טסעז וד

 ןייש עדעי ןרעוו ןשָאלעגסיױא טעוװ ױזַא
 ;רימ ףיוא רָאנ ןָאט קוק ַא טעװ סָאװ ,גיוא סנדעי ןופ
 ןבעג טָארט ַא רָאנ טעװ סופ ןיימ ואוו ןוא
 ,טרָא םענעי ףיוא טעװ ןביילב גנוטסיוורַאפ
 טנַאה ןיימ ןגיילוצ רָאנ לעוו ךיא סָאװ וצ
 -- .ןרעו סע טעוװ ןטָאשעצ ׁשַא ןוא ביוטש ףיוא

 טייקליטש ןיימ ,שינרעטצניפ ןיימ סיוא רימ טייב טינ
 .ןשטנעמ ןופ ןוא ןסָאג ןופ שיורעג םעד ףיוא

 ל"רחמ
 .טָאג ,עגר רעטסרעווש רעד ןיא רימ ףלעה א

 טלַאטשעג
 ,טעבעג ןיימ ןרעה טינ טסעװ וד ,סייוו ךיא

 -- ךיד ןענערָאװ ןעמוקעג ךיא ןיב םורַאד
 ,טעבעג תהא יװ ,ןייז לָאז גנונערָאװ ןיימ
 ,ךימ ןטָאנקעג טכַאנ עצנַאג ַא טסָאה וד
 -- החיצר ןוא טיײקטלַאק טימ ךימ טמערופעג

 ,םייל רָאנ ןייז וצ ןעוועג ױזַא טוג זיא רימ ןוא
 טשימעגסיוא קיאור ןוא טיוט ןגיל וצ

 ,דרע רעד ןופ ךעלדנייטש ןוא ךעלעדמעז עלַא טימ

 .ױזַא טייקיבייא זיב טייקיבייא ןופ

 ל"רהמ
 .טלַאטשעג ,שינעטלעהַאב ןייד וצ דניוװשרַאפ

 רעיורט ןייד ןוא ןבעל ןרַאפ ארומ ןייד לָאז סע

 -- .קעװַא שינעטלעהדַאב ןייד ןיא ריד טימ
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 ,רעדנואו ןטיורג ןופ העש יד טעװ ןעמוק ןעוו

 ,ןוז חרזמ ןופ טכַאנ יד טפױלטנַא סע יו ױזַא

 ,ןפױילטנָא ךיוא גנולפייווצרַאפ ןייד טעװ ױזַא

 הטעגק ךיד לָאז ךיא ,טקישעג טָאג ךימ טָאה סע

 ןדָאב ןקידרענײיטש ןופ ןלײטּפָא ךיד לָאז ךיא

 ,למיה ךיא ןָא ךיו טדניצ סָאװ ,ןייש רעטשרע רעד טימ ןוא |

 .טעטָא ןקידעבעל ַא ריד ןיא ןזָאלבנײרַא

 טלַאטשענ
 ,טינ ליוו ךיא

 ל"רחמ

 טכענ ןוא געט יד ןיוש טנכיײצעגנָא ןענייז סע

 ,ענייד םישעמ עלַא ןוא ריד רַאפ

 ןבעל ףיז יוזַא טינ ןפַאשַאב טסרעוװ וד

 .ןגרָאברַאֿפ ןוא ןטלַאהַאב ןָאט רעדנואו עסיורג רָאנ

 .ענייד םישעמ יד ןייז ן"לעוו עלופסינמייהעג

 ןסיו טשינרָאג הרוכג ןייד ןופ רענייק טעוו'ס

 .ןייז ןטסעוװ רעגערט-רעסַאװ ַא ,רעקעה-ץלָאה ַא

 טלַאטשעג
 .םלֹוג ַא

 ל"רהמ
 ,רוביג רעפױרג א ,קלָאֿפ ַא ןופ תילש ַא

 טלַאטשעג
 ןקיטלעװעג וצ ןעמעו רעביא -- תרשמ א

 ל"רחמ
 .שטנעמ רעקידעבעל ַא

 טלַאטשעג
 ? טסטרַאװ ןוד ןוא וטסייטש טָאװ ? שטנעמ רעקידעבעל ַא

 ?ןרעוו ןזאגלבעגנײרַא רימ ןיא ףרַאד יז סָאװ ,המשנ יד ןיוש זיא ואוו

 ,רךימ ןגיױוא יד ףיוא סינ וטסנפע סָאװ

 !רימ ןיא ץרַאה ןייק ןײרַא טינ וטסלעטש סָאװ

 ,טולב סָאד זיא ואוו ,ןייצ יד ,גנוצ יד זיא ואוו

 ?ןרעוװ ןסָאגעגנײרַא רימ ןיא ףרַאד סָאװ

 ?רעמוטש ַא יצ ,רעדנילב ַא ? ןייז "לָאז ךיא ,וטסליוו יו
 ?רעבױט ַא רתאג רשפא ,רעקידעקניה תצ



 ,קעװַא טכַאנ יד טייג סע .גָאז ,ןעמַאװצ ץלַא רשפא ןוא
 ,שינרעטצניפ ַא ,שינרעטצניפ ַא .גנגגט רעד טמוק סע
 ,ךימ קעדרַאפ ןטנורגּפָא ענייד ןיא ךָאנ עגר ןייא
 :רעהַא זיב סָאװ ךָאנ עגר ןייא ןייז ךימ זָאל ןוא
 ,םייל טנקירטעגסיוא לגרעב טוט ַא

 (טינרעטצניפ רעד ןיא ןסָאלּפעצ טרעװ טלַאטשעג סָאד

 ל"רהמ
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 הנווכ רעטקילײהעג רעטרעטיילעג ןיימ ןיא
 .ןסירעגניירַא ךיז טָאה שינרעטצניפ ַא
 רעטרעוו עקידעקערש עניימ טימ ןיילַא בָאה ךיא
 .טכַאמעג ץרַאה ןקידנעמוק םעד ןיא המיגּפ ַא
 ןויסנ םעד ןענַאטשעגײב טינ ןיב ךיא .ָא
 ,רעיורט ןופ ץרַאה ןיימ טיהעגסיוא טינ בָאהד ןוא
 רערעוװש ןוא רעוװש .תונמחר ןופ ןוא רעצ ןופ
 .טרָאװ קידעקערש ןיימ רימ ףיוא ט"לַאפ טציא
 טדנעװעגּפָא לזמ ןייז טנעה עניימ טימ ןיילַא בָאה ךיא
 ,גנושימעצ ,שינעלמוטעצ ,ןייּפ ןופ געוו םוצ
 טכענ ןוא געט עצנַאג ךרוד גנַא-ל-ןכָאװ ןוא
 ,טרעטיילעג ץרַאה ןיימ ןוא חומ ןיימ ךיא בָאה
 ,טלעוו רעד ןופ ןוא ךיז ןופ ןָאטעגסיױא ןצנַאגניא
 ,טלדנַאװרַאפ ךיז ,הבשחמ ןייד ,הבשחמ ןייא ןיא
 : םענייא ,םענייא רָאנ ךיז רָאפ ןעזעג בָאה ךיא
 ןגיוא יד רע טנפע טָא ןוא רע טמוק טָא
 ןּפיל ענייז ףיוא רענעטלַאהַאב ַא לכיימש ַא
 ,סמערָא ענייז ןיא ענרעזייא הרובג ןוא
 ,טעז רע זַא ,טינ טסייו רענייק ןוא -- טעז רע
 ,ןגעוו ענייז טינ טסייוו רענייק ןוא --- טייג רע
 ,םעטָא רעליטש ןייא -- טיוט ןייז ןוא ןבעל ןייז

 .ןוחטיב רענעגרָאברַאפ ,רעקיאור ןייא
 ,טינ טדער רע ןוא םענייק ןשיוװצ טינ טמוק רע
 ץעגרע ןיא רענעפרָאװרַאפ ַא ךיז טגיל רע
 .ןפורעג ןייז וצ טונימ רעד ףיוא טרַאװ ןוא
 טרָאװ ןקידעבעל ןיא !ןָאט ךיא לָאז סָאװ טציא ןוא
 ,קערש יד ןוא לפייווצ רעד ךיז טָאה טּפַאכעגנײרַא
 ,טײקמַאזנייא עקיד'סעכ ןוא ערעטיב יד
 ;ןגיוא ענייד ןיא טרעוו טינ ןיב ךיא ,עז ךיא
 / ,טסיירגעג ךיז ליפוצ ךיא בָאה רשפא ןוא
 ךָאנ שטנעמ ןייק ואוו ,ןיהַא טלָאװעג ןקוקניירַא



 -- עז ךיא ,עז ךיא .טנייה זיב טקוקעגנײרַא טינ טָאה
 ,ןיילק טעראאוו ַא -- ?ריד ןגעק ךיא ןיב סָאװ
 ,ביוטש לדמעז ַא ,דרע לקיטש ַא -- ןייללַא

 ,ןגיױװטליטש גנַאל

 ,שאעדַאט רמוכ םענופ טלַאטשעג סגהאד ךיז טזיױוַאב סע

 ,ל"רהמ ןגעקטנַא ךיילג טייג

 ל"רהמ
 .ןגעקטנַא טייג רע .רע זיא'ס ,ָאי .שואעדָאט

 --- ,קנַאדעג ןיא םיא טנָאמרעד סָאװ רָאנ בָאה ךיא
 ? ןייז סע לָאז ןמיס רעטייווצ ַא טָאג ןופ

 טלַאטשעג
 .קירוצ ףױא ּפָא טערט .ל"רהמ ןָא ּפָא ךיז טגָאלש

 !טכַאנ רעד ןופ ןטימ ןיא ָאד וטסוט סָאװ

 ל"רהמ
 .ןיוש ןיא גָאט -ביײהנָא רָאנ ,טכַאנ רעד ןופ ןטימ טינ

 טלַאטשעג
 ? גאט ביידנָא ןיא ָאד וטסוט סָאװ

 ל"רהמ
 .ןָאט רימ טגָאזרַאפ טָאג סָאװ ,גננגט-בייהנָא ןיא וט ךיא

 | טלַאטשעג
 ,סנױזַא ןָאט ריד טגָאזרַאפ טאג טָאה סָאװ ןוא
 ?ייברעד ןייז ןעמוק ןפרַאד לָאז ךיא סָאװ

 ל"רהמ
 ,געו ןייד ןייג רעטייװ טסנעק ,ןייז טינ טספרַאד וד

 טלַאטשעג
 ,טסואווַאב זיא סָאד ,געוו ןיימ ןייג ןעק ךיא זַא

 ,ןײלַא ךיז הצע ןַא טיג שואעדַאט

 ?ןגױא עניזַא ריד וצ סָאד ןעמוק ןענַאװ ןופ ,עז רָאנ

 ,הרובג עצרַאװש ןוא ייז ןופ טצירּפש החיצר

 ןבעל ןיימ ןיא ןיוש בָאה ךיא ?בר ַא וצ החיצר טמוק יו

 ,טכירעג ןקילייה םענופ סרעטייש ףיוא ןוא תוסיפת ןיא

 ,ןדיי ןופ רעמינּפ ליפוזַא ןעזעג
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 ךָאנ לָאמנייק ןוא ,עקיאײ"לרעלַא ןגיוא ליפיוזַא
 ,ןגיוא סנדיי ַא ןעז וצ רימ ךיז טכַאמעג טינ טָאה
 רעתמא טימ ריד ףיוא קוק ַא ןָאט ןלָאז סתאוו
 -- טציא ענייד יװ ,סָאה ןזייב ,החיצר רעשינלזג
 ,םלוג ןדליו ַא ןופ ןגיוא יו ,סיוא ןעעז ייז

 ל"רהמ
 ןקוצ ןעלסקַא עניז .טנעה יד טימ ךיז טקעדרַאפ

 טלַאטשעג = }
 ? םינּפ סָאד טקעדרַאפ לָאמַאטימ וטסָאה טָאװ

 !דרע רעד ףיוא ָאד טגיל רעװ ?סָאד זיא סָאװ ןוא ?ליטש ןבילבעג
 ייטש ךיא טייצ עצנַאג יד ?סָאװ יצ ,תמ ַא
 ,טקרעמַאב טינ ןוא

 .ףוג ןקימייל ןפיוא טקוק ןוא ןייא ךיז טגייב

 ?ןגיוא עניימ ןעעז סָאװ
 ןטתאנקעג שבייל ןופ שטנעמ ַא ?ָאד ךיז טוט סָאװ

 -- ,דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא טגיל

 :ךיז טמלצ ןוא 2;9-טערט

 ! רעקילייה סוזעי א

 ל"רהמ
 ןבעל םוצ ןייז הכוז טעװ רע ןענַאװ ןזיב

 ,סופ ַא ןלעטשפיוא ,ןָאט-בייה ַא טנַאה ַא

 -- .ןגיוא ענייז ןופ קוק םעד לייוורעד ךיא גָארט

 טלַאטשעג
 עלַא ןופ ןוא ןטוגיטינ ןופ ךימ ץישַאב

 ! סוזעי .ָא ,ענעטלָאשרַאפ ,עטמלצעג טינ

 ,טדניוווערַאפ

 ל"רחמ-
 .טייקנסעגרַאפ ןופ יװ ףיוא ךיז טפַאכ .טייצ עגנַאל ַא טגיױוש

 .םורַא ךיז טקוק

 ? ריד ןופ ןייז סע לָאז ןכייצ רעטייווצ ַא

 טָאג ןופ טנַאה יד .ןעשעג זומ סע ,עז ךיא

16 



 םייל לגרעב םעד טימ ןעמַאװצ ךימ טָאה
 .טרָאּפעגפױנוצ ,גגיר ןייא ןיא טלגנירעגניײרַא
 ,ךיא עזרעד טכַארטרַאפ ךיא סָאװ ץלַא ןוא
 .ןעמוק טעװ עזרעד ךיא סגָאװו ץלַא ןוא

 !זומ סע ,ןעשעג זומ סע
 -- ןצרַאה ןיימ ףיוא קיטכי"ל ןוא טוג זיא טציא ןוא
 -- ,תמא ןענייז סנכייצ ענייד ? ךיא ןיב סָאװ --- ךיא לייוו

 !ןומ סע .ןעשעג זומ סע

 קחצי ,םידימלת יױוצ סל"רהמ טָאטש ןופ געוו םענופ ןעמוק סע
 .רעדיילק לקעּפ ַא טנַאה ןיא טגָארט בקעי .יולה בקעי ןוא ןהכה
 .סיפ יד טימ דרע יד קידנריר םױק .ליטשש ןעמוק ייז

 ל"רהמ
 ןגעקטנַא יײז טייג

 .ןעמוקעג טייצ ןיא טנייז ריא

 קחצי
 בר ,ןיוש טגָאט סע

 ל"רחמ
 ?רעהַא קידנעייג ךייא ןעזעג רעוו טָאה

 בקעי
 ןעגנַאגעג געוו ןופ טייז רעד ןָא ןענייז רימ

 ל"רהמ
 ! טציא זיב לוש ןיא טכַארברַאפ טָאה ריא

 קחצי
 ןטייווצ םענופ רענייא רעדנוזַאב .יבר ,ָאי
 ןָאטעג ךיוה ה"ליפת ןוא רימ ןענייז ןענַאטשעג
 ןדנוצעגנָא טינ טכיל ןייק טכַאנ עבלַאה זיב
 ,טּפַאכעגמורַא זדנוא טָאה שינרעטצניפ יד
 ,ןטייווצ ןופ סנייא זדנוא טדיישעצ טנַאװ רעקיד ַא טימ יו

 םענייא ןופ לוק רעד זַא ,טרעטייוורעד ױזַא
 .ןכיירגרעד טנעקעג טינ רעיוא סנטייוצ םעד וצ טָאה
 ,ןקָארשעג ךימ טייקטייו יד טפאה גנַאפנָא ןופ
 דלַאװ ןצרַאװש ַא ןיא ץעגרע טלָאװ ךיא יוװ ױזַא
 ןפָאלעג ,קידנעניפעג טינ ,ןוא ,געוו ַא טכוזעג
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 .טייקפיט ןייז ןיא רעטייוו ץלַא ןוא רעלענש ץ"לַא
 ,טקיאורַאב ךיז ןצנַאגניא ךיא בָאה לָאמַאטימ רָאנ
 .טרעטייוורעד ךיז רעפיט ןוא ךָאנ רעפיט ןוא

 בקעי
 ?ןעשעג זיא סָאװ ,טרעה .יבר םעדכָאנ ןוא
 ,ןטייו ןופ ןרעדנַא טבענופ רענייא ,ךיז טכוד ,ןעייטש רימ

 ,ךיז טרָא ןופ טינ ןריר רימ ,זיא רעטצניפ ןוא
 ,ןדָאב םוצ ןייז ןטלָאװ רימ טּפַאלקעגוצ יוװ ױזַא
 ,רענייא רתאנ זיא רע זַא ,ךיז טכוד ןדעי ןוא
 ,רימ ןוא טכַאנ עבלַאה ןָא טמוק טָא .לוש ןיא ןיילַא
 ,טכי"ל יד ןָא ןדניצ רימ ,טגָאזרַאפ זדנוא טָאהד ריא יװ

 -- טײרגעגנָא רעירפ ןופ טָאה רעדעי סָאװ
 עדייב ןעייטש רימ :רימ ןעעז רעדנואוו --- טשרע
 ,טנַאה ייב טנַאה ןטייווצ ןבעל רענייא טרעטנעענרעד
 ,םינּפ ןיא זדנוא ןענייש ייז טכיל סנדייב ןוא

 קחצי
 .יבר ,רעדנואוו רעסיורג ַא

 ל"רחמ
 ץרַאה רעייא .ןמיס רעטוג ַא
 ,תוליפת ךרוד ךיז טרעטיילעגסיוא טָאה
 ,הכרב רעסיורג רעד וצ יואר ןרָאװעג
 ןגָאזסױרַא דלַאב ןפרַאד טעװ ליומ רעייא סָאװ

 קחצי
 ?יבר ,ןגאט קוק ַא םיא ףיױא געמ ןעמ

 | ל"רחמ
 .קוק ַא טוט ןוא וצ:טייג .טגעמ ריא

 ןקוק ןוא ףוג םוצ ךיז ןגייב עדייב

 בקעי
 ,םייל .טשינרָאג ןעמ טעז ךָאנ לייוורעד

 קחצי
 -- .גיוא ןַא ףיוא טנפע ןוא םיי"ל רעד טמענ טָא

 בקעי
 --- .סופ ַא בייה ַא טוט ןוא
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 קחצי
 .ךַאל ַא טוט ,םינּפ סָאד םירק ַא טוט ןוא

 .וענעקָארשרעד ַא ּפָא טגנירּפש

 ל"רהמ

 קחצי

 ?קחצי ,ריד זיא סָאװ

 .םיא ףיוא ןָאטעג-קוק ַא .ךיז ןקָארשרעד

 ,םענעעזעג ַא םולח א ןָא ךיז טנַאמרעד

 ל"רהמ
 ?ןעװו ?םבולח ַא

 קחצי
 .לחומ רימ טייז ,יבר ,טקידניזעג בָאה ךיא

 ,טכיל יד רימ ןבָאה ןדנוצעגנהא ןעוו ,טכַאנ רעבלַאה ןיא

 ,שדוק-ןורָא ןופ רימ ןבָאה הרות-רפס ַא
 ,ןעמונעגסױרַא ,טגָאזרַאפ זדנוא טָאה ריא יו
 ,תישארב הרדס יד טשימעגפיוא ,ט?לקיװעגּפָא יז

 ,ןפורעגפיוא ןטייווצ םעד טָאה רענייא ןוא
 לָאמ ןביז טנעיילעג טָאה רעדעי ןוא
 זדאירק יד טָאה רעניק :השרּפ עטשרע יד
 הרות-רפס יד ךיז ןבָאה רימ .טרעטשעג טינ
 ,שדוק-ןורָא ןיא טלעטשעגניירַא קירוצ
 ,םיליהת ןגָאז ןעמונעג ךיז רַאפ ליטש ןוא

 ,גנב:ז ןוא טנַאװ רעד וצ טדנעוװעג ױזַא ייטש ךיא יװ ןוא

 ןּפעלק ןעמונעג ךיז ןבָאה ןעמערב עניימ טשרע

 לוק ןפיוא ןָא-בייה ןּוא ,ןפָאלשנייא וצ טינ ךיז קרַאטש ךיא
 ,ןעיירשעג ,רעה ךיא ,"לָאמַאטימ ,ןגָאז םיליהת םעד
 .רעטנעענ ,רעטנעענ ןרפוו .ןענייוועג עטלפייווצרַאפ
 .רעטצנעפ עלַא ןוא ריט יד ףיוא-ןפע ןתא ךיז ןביג סע
 ,ענעקָארשרעד-טיוט ןדיי טימ לופ טרעוו לוש יד

 ,ןלַאפ ייז ןוא ןע"לקניוו עלַא ןיא ךיז ןפרַאװ ייז

 --- שיט עלַא רעטנוא םעטָא ןָא ךיז ןגיילעצ
 ןײרַא טילפ סע --- ,ױזַא םוטש ןגיל ייז יוװ ןוא

 ,ּפָאק ןסיורג ַא טימ רעכיוה ַא ,ַאזַא שטנעמ רענדָאמ ַא
 ,ןגיוא עקידעכעטש ענירג ןוא טנעה עגנַאל טימ
 ,ןטייז ע"לַא ןיא טכעפ ןוא טנַאה ןיא דרעװש ַא טלַאה רע
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 ,סקניל ןוא סטכער ףיוא טדיינש ןוא ,ףױרַא ,ּפָארַא
 ,טולב ףיוא ענעטינשעצ ןיֹוש עלַא ןגיל טָא
 -- .,ןססוג ןוא שינרעטצניפ רעד ןיא עטקעדרַאפ
 ןיוש יז ליוו ןוא רימ ףיוא טנַאה יד ףיוא רע טבייה ;טפצ
 לָאמַאטימ טשרע --- ,ךיוא ּפָאק ןיימ ףיוא ןזָאלּפָארַא
 ,יבר ,ןעמוקעגניײרַא ריא טנייז

 ל"רחמ
 ? ךיא

 קחצי
 רע זיא ױזַא ,ןעזרעד ךייא טָאה רע רָאנ יו ןוא
 ,דרעוװש יד טזָאלעגּפָארַא ,קיטנעהּפָא ןבי"לבעג
 געוו םעד םיא טָאה ריא רָאנ ,ריט רעד וצ ןלייא ןעמונעג
 טנעהד ענייז ןופ דרעוװש יד טּפַאכעגסױרַא ,טלעטשרַאפ
 ,ייװ --- ןוא ,ןָאטעג-ץעז ַא טכיזעג ןייז רעביא ןוא
 -- .ןפָארטעג טינ םיא טאה ריא

 ל"רהמ
 :ךיז רעסױא

 ? ןפָארטעג טינ

 קחצי
 .טפול רעד ןיא ןפָארטעג

 ל"וחמ
 1 ןפָאלטנַא זיא רע

 קחצי

 ןרָאװעג טינ ,ןטָאש ַא יו ןעמואוושעצ זיא רע ,ןיינ
 ,םביא ןָא טנַאמרעד רימ טָאה טלַאטשעג-םייל סָאד

 ל"רהמ
 : ךיז רַאפ

 ,סנכייצ עטכעלש ליפיוזַא ! סנכייצ "ליפיוזַא
 ? יז ךרוד ןעניישכרוד טינ לַארטש רעקיצנייא ןייק טעוװ יצ
 ,ןגעוו עלַא ךרוד ,ךימ ריפ ןגעוו עלַא ךרוד
 ,טלעטשרַאפ רימ רַאפ זיא סו ,ץלַא ךרוד לָאז רָאנ

 ,םלוע ונובר ,טייקיטכיל ןייד ןסיירכרוד ךיז

20 



 בקעי
 ,ןטייצ עטכעזלש ןופ טדערעג לוש ןיא טָאה ןעמ
 ,ןעגנַאלק עלַא ןופ ,עקיטציא ןוא עקיטייצרַאפ
 ,זדצור ַא םענייא ןופ ,גָארּפ ןיא םוא ןעייג סָאװ
 ,םיורג ןוא ןיילק ןדיי טעדרָאמעג טָאה סָאװ
 --- םעד ןופ טציא ,יבר ,טמולחעג םיא ךיז טָאה זיא

 ל"רחמ

 קחצי

 ,עניימ םידימלת ,זדנוא ףיוא ןָא-ןעמוק ןטייצ עטכעלש ,ָאי

 ,ןטייצ עסיורג יד ךיוא ןעמוק -- עטכע"לש יד טימ ןוא

 -- יז ןגעקטנַא ןייג ןוא ךיז ןטיירג ןפרַאד רימ

 ןדנוא טכַארבעג טנַאג טָאה ,טעז ריא ,טציא ןוא

 -- .ןטייצ עסיורג ערעווש יד ןופ בייהנָא םוצ

 ?יבר ,לקעּפ סָאד ןגײלקעװַא .קערש רַאפ טנעה יד ןרעטיצ רימ

 ל"רחמ

 קחצי

 בקעי

 יו לקעּפ םעניא ָאד ץלַא זיא

 ,יבר ,ץ"לַא

 ?לוש ןיא --- ?ןטלַאהפיוא ךיז רע טעװ ואוו ןוא

 ל"רחמ
 ,קערש יד ןייא טלַאה .רעמ טשינרָאג ףיוא טגערפ טינ
 קערש רעד טימ ןוא ,ץרַאה ןיא ףיט יז טלַאהַאב
 .ָאד ןרעה ןוא ןעז טעװ ריא סָאװ ,ץלַא ךיוא טגרָאברַאפ
 .טנעה יד ןסיגּפָא רעסַאװ םוצ וצ-טמוק טציא ןוא

 .ןיײיט םוצ ןעײג
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 ייוצ דליב

 ל"רהמ
 וד ןוא ,קירעדינ זיא ריט יד .ּפָאק םעד ןייא-גייב
 ,רעכיוה ַא -- לָאמעלַא ןסיו טסלָאז ;ךיוה טסיב
 ,ריט רעקירעדינ ַא ךרוד ןײגניײרַא ליוו סָאװ
 .ױזַא --- טסעז וד .ּפָאק םעד ןגייבנייא ףרַאד

 םלונ

 ל"רהמ
 ,סיוא ךיז ךיילג ןוא ּפָאק םעד ףיוא בייה

 םלוג
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 טנעװ

 ,ןירַא טמוק ל"רהמ .ןעניגַאב .ל"רהמ ןופ דזחימירדח רעד
 רע .ריט טייז רענעי ףױא ןיטש טביילב רענעּפַאשַאב רעד
 -ןייא ךיז ףרַאד ןעמ זַא .קירעדינ וצ -- ריט יד ןוא ךיױוה זיא
 .טינ רע טסייוו ןגייב

 ּפָאק םעד ןייא טגײיב ןעמ ױװ טזייו

 .םייטוע ןוא רענעגייבעגנייא ןַא ןירַא טמוק

 ר ןוא קרַאטש ןיזל רע .םםוטש טײטש .סױא ךיז טכיירלג
 ,סערעוװע ןוא "יז ןיא סעּפמעט סָאוטע .ןגױא עסױרג .קיז
 טימ ןפיל עכע -?בָארג .סעשידניק טייצ רעב-?עז רעד ןיא ןוא
 לכיימוע רעטרעוולגרַאפ א .עטקידנערתאפ ןעלקניוו עפיט
 ,ךיז טכוד ,טָא וא .טינרָאג ןופ -- לכימש רעד .יז ףױא
 ןיא סױא טכערב ןוא ךיז טמירקעצ ןוא לכיײמש רעד טמענ
 ױזא .ּפגקק ןייז ףױא רָאה עצרַאושש עטלזירגעג .ץױועג ַא
 . ךיז ןענעפע ענייז ןגױא יד  .ךרָאב יד ןוזצ סעצנָאװ יד ךױא
 .םורַא עלַא ףיוא עטצָאלגעצ ןקוק ,רעדנַאנופ רעמ ןוא רעמ ץלַא



 ל"רהמ
 ןעזעג טסָאה וד .ןפָא ןענייז ענייד ןגיוא יד

 ,ףיוא חרזמ ןיא טייג סָאװ ,ןוז יד ,ןיוש למיה םעד

 סיפ ענייד ןוא ,סַאג ןיא ןיוש ןדיי טנגעגַאב

 ןפיוה ,ןסַאג רעביא ןטָארטעג ןיוש ןבָאה ייז
 .ריד וצ טציא ךיוא דייר ןוא ריד וצ טדערעג בָאה ךיא

 םלוג
 .טגירוש

 ל"רהמ
 --  ,ןדייר םוצ גנוצ ַא ,ןייצ ןוא ליומ ַא טסָאה וד

 ? ןטסגייווש סָאװ

 םלוג
 .טמוטש

 ל"רחמ
 ןעמָאנ ןייד זיתצ לסהאי .ןדייר ריד סייה ךיא ,דייר

 םלוג
 .ףיוא-טחעטיצ

 ? לסָאי

 ל"רחמ
 .שטנעמ ַא טסיב וד

 םלונ
 .שטנעמ ַא

 ל"רהמ
 ןבע"ל םוצ ץרתצה ַא טסָאה וד

 םלונ
 .ןבעל םוצ

 ל"רחמ
 .ױזַא קיטנעהּפָא טינ ייטש

 -- וטסקנעדעג ךָאד ןעמָאנ ןייד

 טלוג
 ,טגיידדע



 ל"רהמ
 ןעקנעדעג טסלָאז .ןעמָאנ ןייד זיא לסָאי ?ןסעגרַאפ טסָאה

 םלוג
 .לסָאי

 ל"רהמ
 ? ןטסייוו ,ןעמ טפור יו ךימ ןוא

 םלוג
 .יבר

 ,שיט ,קנעב יד רעביא טכירק ,בוטש ןרעביא ןענַאּפש טמענ

 יד .יז טסיוטסש .טנַאװ רעד וצ ךיז טרַאּפש .םוא יז טפרַָאוו

 ןרעטיצ ןביוש

 ל"רהמ
 ףָאלש ןופ ןקעוופיוא טסעװ .ייטש ?וטסוט סָאװ
 .זיױה עצנַאג סָאד

 םלוג

 .ןענוזד ןופ סױרַא ליוו ךיא

 .טנַאו ןיא טגָאלש

 ל"רחמ
 ,שיט ַא קנַאב ַא םורתצ .ייטש --- ריד גָאז ךיא
 ,רעביא ייז טרעק ןעמ טינ ןוא ייברַאפ טייג ןעמ
 .רענייק טינ ןעק ךיותצ טנַאװ ַא ךרוד ןייגכרוד ןוא
 .טנַאװ ןיא גָאלש טינ ,ייטש --- ריד גָאז ךיא

 םלוג
 .ןענַאד ןופ סױרַא ליוו ךיא

 | ל"רהמ
 :טגפאזרַאפ ריד ןיוש געוו ןפיוא ךָאד בָאה ךיא

 ,ןלעּפַאב רָאנ "?לעוו ךיא סָאװ ,ץלַא ןגלָאפ טסלָאז

 םלוג

 .זָאלפליה יליד ןפיוא ףָארקצ ךיז טצעז

 .יבר ,גלָאפ ךיא



 ל"רחמ

 וטסלָאז לָאמעלַא

 .ןסעגרַאפ טינ ןוא ןרעהוצ ךיז דייר עניימ וצ
 ?ןעמָאנ ןייז טסקנעדעג

 םלוג
 .סייוו ךיא ,ךימ ןעמ טפור לסָאי

 ל"רהמ
 .קנַאב רעד ףיוא ךיז ץעז ןוא ליד ןופ ףיוא-ייטש

 ,ךיז ןלעטשפיוא םיזל טפלעה ,טנ;אה ַא רַאפ םיא טמענ רע

 .קנַאב רעד ףױא קעוװַא םיא טצעז

 ,טייו ץעגרע ןופ טסמוק וד ,עז ךיא ,דימ טסיב

 .ָאד חרוא רעטוג ַא ססיב .ארומ ןייק בהאה טינ

 םלוג
 .ָאד הרוא רעטוג א

 .טלכיימזע ןוא םורַא ךיז טקוק

 ל"רחמ
 ? וטסלכיימש סָאװ

 םלונ
 .סעּפע טנערב ןביוש יד ףיוא .יבר ,טינ סייוו ךיא

 .יבר ,טינ סייוו ךיא

 ל"רחמ
 .ןגעקטנַא ףיוא "טייג ןוז יד

 םליוג
 ,ץרַאװש --- עניימ ןוא .סייוו ןוא גנַא"ל זיא דרָאב ןייד

 ל"רהמ
 .קידנגיל ךיד ןעזרעד ךיפתצ בָאה טָאטש רעטניהַא

 .קרפצטש ןפָא"לשעג טסיב וד

 םלוג
 .יבר ,טינ סייוו ךיא

 ,ןביוש יד ֹוצ ץעגרע ןופ טמוק רעייפ ַא
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 טנעװ יד ךיא .רעסערג ,רעטיור ץלַא טרעוו ןוא
 ,שבינּפ ןייד ךיוא ןוא ,עז ,ןדנוצעגנָא ןרעוו ייז

 ןענַאּפש רעדיױו ךיז טזתקל ןוא ףיוא-טגנירּפש

 ל"רהמ
 ? ןיהואוו

 םלוג

 ,ןייז וצ ָאד ארומ בָאה'כ .רעייפ םוצ .ןיהתצ

 ל"רחמ
 .ןייג טינ טסרָאס וד

 םלוג
 ,ליוו ךיא ,ןיחַא ליוו ךיא

 ,ַאזַא רעקניניל -לק ַא רימ ןגעקטנַא טסיב וד
 .ריד ייב ַאזַא ּפָאק רעניילק ַא --- ,רעקניטלַא ןַא
 .ךיז טסלסיירט ןוא רימ וצ טסדער וד
 ,ריד ייב טנעה יד ןרעטיצ סע

 ל"רהמ
 !ןיב ךיא רעװ ןסעגרַאפ ןיוש רעדיוו טסָאה

 םלונ
 ,טשינ סייוו ךיא

 ל"רהמ
 .ןייז תרשמ ןיימ טסעוו

 ,ןעמוקעג רימ וצ זיוה ןיִּפצ וטסיב םעד ףיוא

 .תושר ןיימ רעטנוא ןצנתנ:גניא ןייז טסעוו

 םלונ
 !ןָאט ךיא ףרַאד סָאװ

 ל"רהמ
 .טשינָאג ךָאנ לייוורעד

 .שרעדנא ץעגרע רשפא יצ ,ָאד ןעניואוו טסעוו
 | ? ןעניואוו זיוה ןייֵמ ןיא טסליוו וד

 םלונ
 ,ןיינ



 ל"רחמ

 םלוג

 ירעדמערפ ַא טסיב .ןײגקעװַא טיג ץעגרע ןיא טסנעק וד

 .שימייה ןוא טוג ריד ןייז טצוװ זיוה ןיא רימ ייב

 ,טגרפו ןוא רימ ןיא קינייועניא סעּפע ךיז טבייה סע

 ,ןרעיוא עדייב ןיפצ יירעגנילק ַא
 ןירג ןוא טור -- ןגיוא יד רַאפ ןוא
 ; ןייג ןליוו ייז ,ךיז ןבייה ייז ---- סיפ עניימ ;ןוא

 זדלַאה ןרַאפ ךיד ּפַאכ ַא ייז ןביג טָא -- טנעה עניימ ןוא

 ,גָאא ?ָאד זיא סָאװ ..קעװַא ךיד ןגָארט ןוא
 ,טינ ןעק ךיא ןוא ןפיו"לטנַא ליוו ךיא

 :טיירש

 -- ּפָאק ןרעביא ריד טנַאה ַא טימ ןָאטיץעז ַא ליוו ךיא
 ,םוא דלַאב "לַאפ ךיא ,עז .ןאאט-ריר א טינ ךיז ןעק ןוא

 ,םורַא טנעוו יד ךיז ןעיירד סע
 ;רעסערג ץלפא טרעוו ןביוש יד ךרוד רעייפ סָאד
 ריט רעד טימ ןעמַאזוצ טנעוו יד ךיז ןעמוק סע
 ןייג ךימ זָאל .ןָאט-ףרָאװ ַא רימ ףיוא ךיז ןליוו ןופצ
 ּפָאק ןיימ לעוו'כ .ןפרַאװעצ ,ןרעדיילשעצ ?ליוװ ךיא

 .סיפ ןוא טנעה יד ךיוא ןוא ןיילַא ךיז ןופ ןעײרדּפָארַא

 ,ףימ םורַא רעייפ סָאד שעלרַאפ

 .טנעוו יד וצ םענ

 יד טימ טּפַאלק ,ןירַא טנַאו ןיא טייקדליו טימ ךיז טסייטוע רע

 .ךיז ןעלסשיירט טנעװו יד .טסיפ

 ל"רהמ
 ,קיאור ןרעוו ריד סייה ךיא
 --- ,תוחוכ עסיורג יד ףוג ןייד ןיא ןעמוקוצ ןָא ןבייה סע
 .המשנ ןייד ןיא געוו ַא ךיז רַאפ ןקינייר ייז
 ןבעל ןייד ןופ "לוגליג רעד ,שינרעטצניפ עצרַאװש יד

 ץרוגה ןוא ּפתאק ןייד ךָאנ טָאה טזָאלעגּפָא טינ
 .ה"ללק ןוא טייקניירמוא טימ ריד ןופ סױרַא טדער ןוא

 ןצ םיא טעלג ,ּפָאק סמלוג ןפיױא טנעה יד ףױר;אא טגייל רע

 .ייא סיא טמענ

 ,ּפָא םעטָא .ךיז ץעז .ןעלסקַא ענייד ןקוצ סע

 ,האניש ןייד ןופ ךורבסיוא םעד ןעזעגסיוארָאפ בהאה ךיא
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 םלוג

 ,ךיירפ רערָאלק ןופ העש ענעי ןעמוק טעװ סע ןענַאװ זיב

 -- ֹור רעקידגלַארטש ןופ ,ןייוועג ןטרעטיילעגסיוא ןופ
 ,קערש עדנילב ןייד לייוורעד ןרעהפיוא לָאז
 ,הכרב עטשרע ןיימ ??ייוורעד ץרַאה ןייד ףיוא ןלַאפ לָאז
 ,קנַאדעג ןטלמוטעצ ןייד ףיוא טסיירט עטשרע ןיימ

 קערש טימ ךיז טסרעדנואוו ןוא ,טסיב וד רעוו טינ טסייוו וד
 / {סיפ ןופצ טנעה ענייד ףיוא ,ןײלַא ךיז ףיוא
 ,סנױזַא סָאװ סעּפע ןפת:רטעג ריד טימ טָאה סע
 .ןבע"5 ןצנַאג ןייד טקעמענּפָא ןורכיז ןייד ןיא טָאה סָאװ
 .ײ-סָאד ןופ ןָא טסבייה וד
 ,טסַאג רעטוג ת+ ,רימ ייב וטסיב טסַאג ַא

 ןעזרעד טסלָאז וד גונעג ןיוש זיא ןיילפ-: סָאד ןוא
 --- .גנונעפָאה רעטשרע ןייד ןופ ןײשּפָא ןטשרע םעד
 ,פָאק שבעד רעווש יױזַא טינ ףרַאוורַאפ

 .רעהַא טייג ןעמ

 ןדייר טשינרָאג טסלָאז .זױה עצנַאג סָאד טקעוועגפיוא טסגנוה
 -- דמערפ רעטייו רעד ןופ ןעמוקעג טסַאג ַא טסיב וד
 .רעפטנע ןייד ןייז טעוו סָאד ןוא

 ,דמערפ רעטייױו רעד ןופ ןעמוקעג טסַאג ַא ןיב ךיא

 .ןעוועג רימ טימ זיא סָאװ ,ץלַא ןסעגרַאפ

 עטקעוועגפיוא ,ענעקָארשרעד ןיירַא ןעמוק להרובד ןוא ןיציבר

 .ףָאלש ןופ

 ןיציבר
 ?טלסייררטעג בוטש יד יוזתנ טָאה רעװ !?ָאד ךיז טוט סָאװ

 להרובד

 .עדייז ,ןעיירשעג עכעקלקערש ענױזַא

 ל"רהמ
 ,טמולחעג ךייא ךיז טָאה סע

 ןיציבר
 ,טרעדײלשעגסױרַא טעב ןופ ךימ ךָאד טָאה סע
 ?ָאד סע טציז רע ,עז .ןדלַאװג עניוזתבצ
 ?יו"ל הירא ,רע זיא רעוו



 להרובד
 .רענדָאמ ַא שטנעמ ַא ,יוא

 ל"רהמ
 ? עדייב ןקָארשרעד ױזַא ךיז ריז טָאה סגנגוו
 קידנעייג הליבט ןופ .דמערפ רעד ןופ חרוא ןַא
 דרע רעליוה ףיוא טגיל רע יוװ םיא ךיא בָאה ןעזרעד
 זןענָאװ ןופ ןוא ?רע זיא רעוו .געוו ןופ רעטרעטַאמעגסיוא ןַא

 .ןייגרעד טינ ךָאנ טציא זיב םיא ייב ןעק ךיא
 ,ךעלדנעטשרַאפ טינ ןוא רָא"לק טינ ױזַא טדער רע
 -- .ןגערפ טשינ רָאג םיא לָאז ןעמ ןיוש רעסעב זַא

 ,סיוא טזייוו ,ןַאמערָא ןתצ

 להרובד
 -- יֹזַא ךעלקילגמועצ סיוא טעז רע

 ןיציבר
 ,טנעה עניוזתא דיי ַא יו רָאג סיוא טינ טקוק ןוא
 -- .שטנעמ ַא ריד סע טָאה ןעלסקַא ענױזַא
 --- .יֹול הירא ,סעּפע ךימ טקערש סע

 ל"רהמ
 .טינ ךיז קערש

 יגעֹוו ןופ סיוא ױזַא רע טעז סָאד

 להרובד
 ,קוק ,עבנמ:ב .יוא

 -- !{ רימ ףיוא סיוא רע טלעטש ןגיוא ענױזַא
 ,םיא גערפ ? עדייז ,רע ליוו סָאװ

 ל"רהמ
 יטינ טרעפטנע רע .שטנעמ רעקידנגייוש ַא זיא רע

 להרובד
 .טקוק ןוא ּפָאק םעד ףיוא רעדיוו רע טבייה טָא

 .ןגיוו עקירעיורט ןוא עקיצנַאלג ענױזַא

 ןיציבר
 ;רעטכָאט ,ןענַאד ןופ ןייג םוק .םיא ףיוא קוק טינ

 רָאנ .ןבָאה תונמחר םיא ףיוא ףרַאד ןעמ -- ןַאמערָא ןַא

 ?חרוא 'ר ,ךייא ןעמ טפור יו .טינ רימ ט"לעפעג שטנעמ רעד



 םלוג

 .לסָאי

 טימ טגנערטשעגנָא טקוק ןוא ףיױא ךיז טלעטש .טלכימש

 ,ןןעלהרובד ףיוא גנורעדנואווַאב

 ? יז זיא רעוו ,יבר
 .?יז טפילטנפא סָאװ ?יבר ,ארומ יז טָאה סָאװ

 להרובד
 -- .ןענַאד ןופ סיורַא םוק ;עבנאנב ,ךימ ט"לגצהַאב

 .ךימ קערש ךיא .רימ ףיוא טקוק רע

 ןיציבר
 -- טסעז

 ?סָאװ יצ ,רענעגושמ ַא .ןקָארשרעד דניק סָאד
 !שטנעמ ַא סיוא סע טלעטש ןגיופצ ענױזַא

 ל"רחמ
 ? לסָאי ,וטסקוק סָאװ

 םלוג
 ? יז טפיולטנַא סָאו ?יבר .יז זיא רעוו

 ל"רחמ
 ןסיוו טסלָאז ? טסרעה ,רעטכָאט ןיימ זיא יז
 .ריא ןגעוו ןדייר טשינרָאג טסלָאז

 םלוג

 ןעגנעה סע
 ,רָאה עגנַאל עריא ןעלסקַא עריא רעבירַא

 להרובד
 .ארומ בָאה'כ ,םוק ? עב:אב ,רע טדער סָאװ

 | ןיציבר

 ןרעה וצ סניױזַא רָאג הפרח ַא

 ל"רהמ
 ,טלמוטעצ זיא רע .טדער רע סָאװ טינ ןיילַא טסייוו רע

 .ןעניז םבענופ לסיבַא ,סיוא טזייוו ,טרירעג
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 טלזנ
 :וולצולפ

 .ןסע

 ל"רהמ
 .סָאװ םיא גנערב יג ,ָאי !ןסע

 ןיציבר
 ? ןענוותאד ןרַאפ ךָאנ

 ל"רחמ
 !זיא רע רעװ .טינ טסעז

 ןיציבר
 ,ןפָאלש לסיבַא ןייג ךָאנ טסנעק ,רעטכָאט ,וד
 ןסע וצ סָאװ סעּפע ןעגנערב םיא ןיילַא ןיוש לעוװ ךיא ןוא

 פא -?הרובד ןוא ןיציבר

 םלוג
 !קעוותאג יז זיתצ ןיהואוו

 ל"רהמ
 .ןסע ןעגנערב ריד

 טלוג

 ?ןײגקעװַא טינ ןיוש רימ ןופ יז טעוװ ךָאנרעד

 ל"רהמ
 ,רעטכָאט ןיימ זיא יז :טגָאזעג ןיוש ריד בחצה ךיא
 .ריא ןגעוו ןטכַארט טינ ןוא ןדייר טשינרָאג טסלָאז

 : טייקפרַאש טימ

 ןרָאװעג רערעדנַא ןַא רָאג טסיב ,עז ךיא

 .ןָאטעג גנורּפש ַא רעטרעטיצעגפיוא ןַא טונימ ןייא ןיא

 םלונ
 לָאמ סעדעי ןעוו ,ןעוועג טוג רימ זיא סע
 ,רימ ףיוא טקוקעג טָאה יז
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 ל"רהמ

 םלוג

 !ליטש יז

 ?ןעמענ טינ יז ךיא רָאט ךיוא טנַאה ַא רַאפ ןוא

 ל"רהמ

 םלוג

 --- ןסיוו ייז .ריא ףיות+ טינ וטסרָאט ןקוק וליפא
 ןבעל רעדנוז ןַא רָאג טנכיײצעגנָא זיא ריד רַאפ
 ,ןושל רעדנַא ןַא ,ןעמעטָא וצ טפול רעדנַא ןַא
 --- ,ןליפרעד ,ןעזרעד טייצ רעד טימ סע טסעוו וד
 ,טייקמוטש ןייד ןיא ןסתנלשרַאפ ,םוטש ייז לייוורעד
 ,םוטש ייז --- טסרעה וד

 ? ןדייר טשינרָאג םענייק וצ

 ל"רהמ

 םלוג

 .רעמ טינ ןוא ,ךיד טגערפ ןעמ סָאװ ףיוא ןרעפטנע רָאנ
 ןיירַא טסמוק .ןטייוו ןופ ןייז וטסלָאז ןשטנעמ טימ

 לקניוו ַא ןיא --- שרעדנַא ץעגרע יצ ,לוש ןיא
 רעוו ןייגוצ טעו .טרָא ןַא םענרַאפ רעטרעדנוזעגּפָא ןַא

 .רעפטנע טייקזייב ןָא -- ךיד ןגערפ סעּפע ןוא
 --- ,קילגמוא ןייק ,ףָארטש ןייק טינ זיא טײקטרעדנוזעגּפָא ןייד
 ךיירפ וצ ןוא רעדנואוו וצ טעװ סָאװ ,געוו רעד זיא סע
 --- .ןריפ ךיד

 ּפָאק ןטימ טפרַאוורַאּפ ,ךיז טצעז

 .לָאמַאטימ רימ טרעוו רעטצניפ

 וצ ךימ טלַאה --- .יבר ,טינרָאג ןיוש עז ךיא
 ,=לַאפ ךיא

 ל"רהמ
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 .וטסיב קירעגנוה .טינ טסלַאפ וד

 טגנערב ןיציבר .ריא ךָאנ להרובד ןותצ ןיירתק טמוק ןיציבר

 טציז םלוג רעד .רעסַאװ טימ גורק ַא ןוא טױרב ןוא ךלימ

 שיט ןרעביא ןקנוזעגּפָארַא



 ןיציבר
 ,חרוא 'ר ,ךיז טשַאװ

 םלוג
 .ךעלגעווַאבמוא טציז

 ןיצימר
 ףױא טינ טבייה רע ,עז ? יול הירא ,םיא זיא סָאװ

 --- ּפָאק םעד

 להרובד
 ? סָאװ יצ ,טפָא"לש רע

 ןיציבר

 .רעסַאװ זיא טָא .ןסע ךיז טשַאו ,חרוא 'ר

 הד םיא גערפ ? יול הירא ,רע טגייווש סָאװ

 םלוג
 .ףגיױװע ןוא ןגױוא יד ףױא טביײיה

 ןיציבר
 .ךיז טשַאװ .ןסע ךָאד טליוװ דיא

 ל"רהמ
 ,לסָאי ,ךיז שאו

 ּפָא יז טשיו ,טטעה יד ףיוא רעסַאװ סָאד טסיג םלוג רעד

 5 וצ ט"לַאה ןיציבר יד סָאװ ,ךעטנַאה ַא ןיא טרעּפמולעגמוא

 .טיטעפת6 טימ ןסע טמענ .טשינרָאג טדער

 ןיציבר
 קירעגנוה יװ ,עז --- ,איצומה ןייק ,הכרב ןייק
 .ןקוק וצ רעצ ַא .טיורב סָאד טגנילש רע

 ל"רהמ
 ? ןביילברַאפ ָאד ןסייה רשפא םביא לָאז ךיא

 ןיצימר
 ?זדנוא טימ

 ל"רחמ
 .ייס-יוו-ייס תרשמ ַא ךָאד ףרהד ךיא
 .רעגערט-רעסַאװ ַא ,רעקעהיץלָאה ַא "לוש רעד רַאפ ןוא

 שי



 ןיציבר
 -- .ןקָארשרעד םיּפצ רַאפ ױזַא ךיז טָאה דניק סָאד

 ?סנױזַא זיא רע רעוו ,םולשו סח ,טסייוו טָאג ןוא

 ל"רחמ
 .רעטנלע ןַא ,רעכעלרע ןַא ,טעז ןעמ ,שטנעמ ַא

 ןיציבר
 -- רעסעב וטסייו אמתסמ .,ױזַא טסניימ וד

 -- ךיא רָאנ

 ל"רהמ
 ? ארומ טסָאה

 ןיציבר
 .ןפָארטש טינ ךימ לָאז טָאג

 | ל"רהמ

 טייצ רעטכער רעד ןיא טָאה טָאג .ןבָאה ארומ טינ טספרנב:דַאב

 .ןגעקטנַא געוו ןיא רימ םיא טקישעג

 ןיציבר
 ?יו"ל הירא ,וטסניימ סָאװ

 ל"רהמ
 גנַאל ןיוש ףרפצד'כ

 .רֶע יו שטנעמ ןטנוזעג ַא ,ןבָאה תרשמ ַא

 ןיציבר
 .ןייג לע ךיא --- .יול הירא ,וטסייו אמתסמ

 :םלוג םוצ

 !ןסע םוצ ךָאנ סעּפע רשפנ-= ןעגנערב ךייא

  םלוג
 ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ ט-לקָאש

 ןיציבר
 ןעלהרובד וצ

 ? רימ ךָאנ ךָאניױטסייג סָאװ
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 להרובד
 .עבנאב ,ארומ בָאה'ּכ

 ןיציבר
 ! סָאװ יצ ,וטסיב דניק ַא

 ל"רהמ
 פָאק םעלהרובד ףױא טנַאה ַא ףױרַא טגײל

 .רעטכָאט ,ארומ ןייק בָאה טינ

 להרובד
 ? ָאד קידנעטש ףיוא טביילב רע

 ל"רהמ
 ,טינ ךָאנ סייוו ךיא

 לחרובד
 ,רימ ןופ ּפָארַא טינ ןגױא יד ץלַא ךָאנ טמענ רע

 ןיציבר רעד שימ ןעמַאװצ סױרַא טייג יז

 ל"רהמ
 ? טָאז ןיוש טסיב ,ונ

 םלוג
 ,יבר ,ןגיוא יד ךיז ןּפע"לק רימ

 ל"רהמ
 ןפָאלשכרוד ךיז טסעװ וד .טוג זיא'ס ?ךיז ןּפעלק ייז
 .ךָאנרעד ןעזרעד וטסעװ טלעװ רעדנַא ןפצ

 םלוג
 .גנולצו-לפ פ?2כ ַא ךיז טוט .למירד ןיא ךיז טלקַאש

 ןייג ךימ טיצ סעּפע !ןײגקעװַא ליוו ךיא

 ל"יהמ
 .ןייגקעוַא טינ ןענַאד ןופ טסרתאט וד

 טלוג
 ?להרובד זיא ואוו ןוא
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 ל"רהמ

 .סעּפע טגָאזרַאפ ריד ךָאד בָאה ךיא

 םלוג
 | ,רימ ףיוא טקוקעג טָאה יז
 !יבר ,ןענַאד ןופ קעװַא יז זיא סָאװרַאפ
 ? זייב ,סעכ ןיא רימ ףיוא וטסיב סָאװרַאפ

 ל"רחמ

 ,רָאנ ךיז טכוד ריד .ריד ףיוא זייב טינ ןיב ךיא
 .רעמ טינ ןָאמרעד ,ריד ךיא גָאז ,ןעלהרובד ןוא

 םלוג

 .טגייווש

 ל"יהמ
 ?ריד גנאזרַאפ ךיא סָאװ טסרעה וד

 םלוג
 ,יבר ,רעה'כ

 עניימ ןגיוא יד ,עז .ןגלָאפ ךיד ?לעוו ךיא

 | ,ךיז רעדיוו ןּפעלקרֲאפ

 .קידנציז ןייא טפָאלש

 ל"רהמ
 ,טפָאלש רע

 ךיז ט-?עטש ,טּפָאלש רע יו טקוק ןוא ןגעקטנַא ךיז טצעז רע
 ןייז ןופ ןגױא יד ּפָאר;ק טינ טזָאל ,םיא רעביא טייטש ,ףיוקיל
 .טכיזעג קידנפָאלש

 ל"רהמ

 --- ,טכיזעג ןייז ףיוא רעצ רעמוטש ליפיוזפצ

 .רעטיצ ַא טיג

 ?רעטמולחעגסיוא ןיימ שטנעמ ןיימ -- רע זיא סָאד טָא
 ,טנעה ענױזַא -- ?רע ?חילש ןיימ ? רוביג ןיימ



 ?ףוג ליפיוזַא .סיפ ,ןעלסקַא ענױזַא

 ? רעצ רעמוטש ליפיוזַא

 ןץציבר .טרעױרט ןוא טנַאװ רעד וצ םינפ ןטימ ךיז טלעטש

 יטרעדנואוורַאפ טקוק ,ליטוע ןיירַא טמוק

 ןיציבר
 !יױ"ל7 הירא ?ָאד ליטש ױזַא זיא סָאװרַאפ

 טינ לָאז יז טנַאה רעד טימ טכַאמ ןוא פזק ךיז טרעק ל"רהמ
 .ןײגסױרַא לָאז יז ,ןדייר

 ל"רהמ
 .טפתאלש רע דייר טינ

 ןיציבר
 ? קידנציז רָאג

 ל"רהמ
 .ומ רע .ןפָאלשכרוד ךיז ףרפד רע .סיוא טינ טכפאמ סע

 .ּפָא רעגניפ ץיפוע יד ףיוא ןיציבר

 ,סױרַא דלַאב ךיוא םוק ךיא

 .טמעטָא רע ףיט ןוא קרַאטש יו טרעה ,םלוג ןרעביזל טייטש



 יירד דליב

 שינרעטצניפ ךרוד

 :עצ ַא רעביא טציז ל"רהמ .טכַאנרַאפ .ל"רהמ ןופ רדח ןיא

 'רעד ַא סםיא ןבעל טײטש להרובד .טלמערד ןוא רפס ןטנפע

 ,םיא טקעוװ ןוא ענעקָארש

 להרובד
 ,ףיוא ךיז ּפַאכ ,עדייז ,עדייז

 ל"רהמ
 | .ףיוא ךיז טּפַאכ

 ?ַאה !ןיא סָאװ

 לחרובד
 .עדייז ,תולוק ענױזַא .ףָא"לש ןופ טסיירש וד

 ל"רהמ
 .למערד ןייא .ןָאטעג רָאנ למערד ַא
 .רעטכָאט ,םולח ןופ

 להרובד
 -- ןעירשעג וטסתצה ,טורלב ,רעייפ

 -- סעּפע םערוט-רעפניפ ןופ

 | | ל"רהמ
 .רעטכָאט ,םו"לח ַא ,ָאי |

 ,רעטכָאט ןיימ ,ייג .םולח ןטכעלש תצ ןעזעג
 ,םולח תצ רָאנ ,טשינרָאג זיא'ס

 .ּפָא להרובד



 ל"רהמ

 םלוג

 ל"רהמ

 טרַאּפשעגנָא ,טנעה עדיב טימ םינפ סָאד טקעדעגוצ טציז

 .ֿבָאק ןטימ שיט ןרעביא

 .ויט רעד ןבעל טייטש ןוא טירט עיליטש טימ ןיײרַא טמוק

 טגנערטשעגנָא טקוק ןוא טייטש .קַאה ַא טנַאה ןיא טלַאה רע

 קידמלוג רעמ ץלַא טקוק רע רעמ סָאװ .ל"רהמ ןפױקט

 ךיז רע טלכימשעצ טָא .םינּפ ןייז ןופ קורדסױא רעד טרעוו

 טרעוו טָא ןוא ,ץיצ עסייױו יײר ַא קידנלעטשסױרַא -?גשמַאטימ

 וצ טייג .טרעווילגרַאפ ןוא ףיטש ,ןגיוצעגנעמַאזצ םינפ ןייז

 ערעוװע ןיא רענעקנוזרַאפ ַא טציז -?"רהמ ואוו ,שיט םוצ ליטש

 ײװצ ןופ קנַאב רעד ףיױא רעטנורתא ךיז טצעז רע .תובשחמ

 ךױא טפרַאוורַאּפ ,ל"רהמ ןגעקטנַא טַארוקַא שיט ןופ טיי רעט

 ױו עזָאּפ וא קורדסױא ןבלעז םםשד ןָא טמענ ןוא ּפָאק סעד

 רָאֿפ ַא ןרעדנַא ןגעק רענייא ױזַא עדייב ןציז יז .ל"רהמ

 ןכיא טעזרעד ןוא ּפָאכ ;?צ לָאמַאטימ ךיז טוט ל"רהמ .סעגר

 .ךיז טקערשרעד

 !רעהַא וטסמוק יו ?וד זיּתצ ס !ייוו יוא

 ! שיס םייב טצעזעגקעװַא ךיד טָאה רעוו ןוא

 םלוג
 -- .טסציז וד ,טספתאלש וד ,עז כ .יבר ,טינ סייוו ךיא

 ל"יחמ
 .ךיא סָאװ ץלַא ןָאטכָאנ טינ טספרַאד וד

 !טציא ןעמוקעגניירַא וטסיב סָאװ וצ

 םלונ
 .ןפורעג ךימ טסָאה

 ל"רהמ
 ?ןעוו

 םַונ
 ,טייצ עצנתפג יד

 !לסָאא !לסףתוי :ךימ טספיר וד ,רעה ךיא
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 ל"רהמ
 .גנערטש ןָא םיא טקוק

 ןיינ :ןפורעג טינ ךיד בָאה ךיא
 --- ,הכאלמ ןייד וצ קירוצ ןייג טסנעק
 ?ץלָאה עצנַאג סָאד ןעד ןטלָאּפשעצ ןיוש טסָאה

 םלוג
 ןט"לַאּפש טינ ךימ וזָאל ייז

 ל"יהמ
 ? רעוו

 םלונ
 .ךימ טימ ךיז ןצייר ייז

 ל"רחמ
 ? רעוו --- ךָאד גערפ ךיא

 םליג
 ,ךיוא ןדיי עסיורג .ךעלגניי יד

 ,ןקוק ,ןקוק ןוא םורַא ךיז ן"לעטש ייז
 .עלַא .ךימ טפור ןעמ יװ ןגערפ עלַא ןוא
 | --- .ךיא םוק ןענַאװ ןופ

 ל"רחמ
 ןיוש ןותצ ,טיג רעפטנע

 םלוג
 .גייווש ךיא .טינ רעפטנע ךיא
 .ןגייוש ןסייהעג רימ ךָאד טסָאה וד

 ל"רהמ
 ,סטכעלש ןייק ןָאט טינ ריד ןלעוװ ייז

 בלונ
 ,טניימ ייז בָאה ךיא

 ל"רהמ
 ףעמעלַא טימ טוג ןבעל טספרַאד
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 םלוג
 ,טיג םענייק וצ דייר ןוא טינ םענייק ףיוא קוק ךיא

 .רעטצנעפ ןיא ןיירַא ייז ןקוק טז ,טסעז וד

 ל"רהמ
 .סױרַא טקוק .רעטצנעפ םוצ וצ טײג

 .הבא"למ ןייד וצ קירוצ ייג .ארומ ןייק בָאה טינ

 .ןעמעלַא ןגָאזרַאפ ןוא ןײגסױרַא ןיילַא לע ךיא

 םלוג
 .ריד רגבצפ טינ ארומ ןייק ךיוא ןבָאה ייז

 ,ךייגא ףיוא ןעיירשנָא דלַאב טעװ יבר רעד :נָאז ךיא

 .רערעמ ךָאנ ייז ןעגא "*ל --- סָאד גָאז ךיא יו ןוא

 ל"רהמ
 .דלַאב ןײגסױרַא לעװ ךיא קירוצ ייג ,ונ

 םלונ
 -- קַאה רעד טימ ןעמעוו ןבעגעג גנַאל ןיוש ט"לָאװ ךיא

 ל"רהמ
 ?וד !?וטסדער סָאװ

 םלוג
 .רימ ןופ וצ ייז םענ ,ָא

 ?ײז ןקוק סָאװ ?ייז ןדייר סָאװ .ןעמעלַא ייז ביירטעצ

 .עלַא .עלַא .ןגיוא ענױזַא ,דייר ענױזַא
 ןילַא טנעה עניימ ןיא ױזַא טכייל טפיול קַאה יד

 -- .ךיוה ױזַא ןיב ךיא ןוא ,ּפָארַא-ףיױרַא ,ּפָארַא-ףױרַא

 ..רעכעה ,רעכעה ךיוא קַאה יד טפױל .רעטסכעה רעד

 --- ןבייה טינ קַאה ןייק רָאט ןעמ זַא ,וטסגָאז טָא

 ..טנעה עניימ ןופ ןיילַא ךָאד ךיז טסייר יז

 ל"רחמ
 ןסייר טינ רעמ ךיז טעװ יז .ןיוש ךיא עז טציא ? ןיײלַא

 ,טנעה ענייד טייקטכיילל ןבעגעג בָאה ךיא

 .טייקמַאזנייא ןייד ןרעגנירגרגנפ וצ --- טעברַא ןַא

 --= .קַאה יד טנַאה ןייד ןיא רעדעפ א יוו ןעילפ לָאז;

 ,הכרב ןיימ ריד ןבעגעג ךיא בהאה יֹוזֲא

41 



 ,ןייז שרעדנַא זומ ,עז ךיא ,טציא רָאנ
 סייוש טימ .,גנוגנערטשנָא רערעווש טימ ,ימ טימ
 .ןעמוקנָא ריד קַאה ןופ בייה רעדעי לָאז
 ףרַאש יד ךיז טעװ ץלָאה ןפיוא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא
 רענייד םעטָא רעד ךיוא ?לָאז .,ןזָאלּפָארַא
 .אשמ ערעווש ַא יװ ,ןעקניזרעטנורַא
 ,הבוט ַא ריד רתאנ ,ףָארטש ןייק טינ זיא'ס
 ,רעמ ןצייר טינ ךיד לָאז טנַאה ןייד ןופ טייקטכייל יד

 | טלוג
 .ךיוא ךיד .ןעמעלתא טנייפ ייז בָאה ךיא

 ל"רהמ
 ? ךיוא ךימ

 םלוג

 .טרָאװ ןדעי רַאפ ,קוק ןייד רַאֿפ ארומ בָאה'כ

 ; *ֿלוק ןייד רעה ךיא ,רימ ךיז טכוד קידנעטש ןוא
 ץעז ַא וט ךיא --- .רעהַא םוק ,וטסיב ואוו ---
 ,ךיא ןיב ָאד --- : רעפטנע ןוא ןיירַא ץלָאה ןיא קַאה יד
 .ךיא ןיב ָאד : ןעמירקרעביא ,ןכַאל ןעמענ עלַא ןוא

 ל"רהמ
 .םענייק ףױא םורַא טינ ךיז קוק ןוא ,ןטעברפש ייג

 םלונ

 ןגױא יד טזָאלענּפָארַא טלַאה ךיא .טינ ךָאד קוק ךיא
 ןבייהפיוא וצ ךימ ןעגניווצ ייז --- רתאנ ןשטנעמ יד
 ןקוקנײַא ייז ןגיוא יד ןיא ןוא ּפָאק םצעד

 ל"רחמ
 ,זד"ֿלַאה ןפיופי ריד ןָאטעגנָא עימק ַא ךָאד בָאה ךיא

 ןגיא ענייד ןופ קוק םעד לָאז סָאװ ובזַא

 -- .רעטכיזעג סנעמעלַא וצ ןרעטנעענרעד

 םלוג

 לָאמ ןטשרע םוצ .טוג עגר ןייא ןעוועג רָאנ זיא'ס
 ךיז ןָאטעג בייה ַא ,ץלתאה סָאד קידנטלַאּפש ,בָאה ךיא ןעוו

 -- ,ןגיוא ןוא רעמינּפ ליפיוזַא ןעזרעד ךיז םורַא ןוא
 ,טלכיימשעג רימ וצ טוג ,ךיז טכוד ,עלַא ןבָאה ייז

 ,טקוקעג ,טקוקעג ױזַא רָאנ ןוא ,טדערעג טרָאװ ןייק
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 ,ןדייר ןעמונעג לָאמַאטימ ע"לַא ןבָאה גנו"לצולּפ ןוא

 ;טנעה יד טימ ןֿפרַאװ ןוא רעה ןוא ןיה ןֿפױלמורפצ

 ןעיירש ןעמונעג דיר ענדָאמ סעּפע ןבָאה ייז
 -- קירוצ ןעגנירּפשּפָא ןוא ןפיו"לוצ ,ןכַאל קיכליה ןוא
 -- .רעטכעלעג ןייד ךיוא טרעהעג ךיא בָאה ןַאד ןואצ

 ל"רהמ

 םלוג

 ? םעניימ

 יז רעטניה ןטלפתצהַאב ךיז טסלאאוו וד יוװ ױזַא

 .םבלוג :ןעיירש ןלָאז יז ,רימ ףיוא טציירעג ייז ןוא

 ,ןֿפָאלטנַא ןוא טעברַא רעד ןופ ןטימ ןיא טזָא"לעג בָאה ךיא

 .ןעמוקעג רעהַא

 ל"רחמ

 םלוג

 ? ךיז וטסקיאורַאב טציא ןוא

 ,ריד טימ טוג זיא ָאד
 ,ןילַא ךימ ןזָאל טינ ,רימ טימ ןייז קידנעטש טסלָאװ וד ןעוו

 ,ןגױא סמענייק רַאפ רעמ ןבָאה ארומ טינ טלָאװ ךיא

 ןעמתאנ ןיימ רעה ךיא ןעוו ,ןקָארשעג טינ ךיז ט"לָאװ ךיא

 .ריד ןופ קעװַא רעמ ךימ קיש טינ

 ל"רהמ

 םלוג

 ךימ ךָאד טסעז וד ?קשװַא ןעד ךיד קיש ךיתצ
 ,ךימ טספרַאד וד ןעוו ןוא .גָאט ןיא לָאמ ליפ ױזַא

 ןפערט ךימ ןוא ןעמוק טסנעק טייצ רעדעי וצ

 .קידנעטש ףיוא ,ריד טימ ןייז קידנעטש ףיוא "ליוו ךיא
 טלפצּפש ךיא יו ןקוק ,ןעייטש עלַא ןעוו
 ,ךיוא ךָאד טסנעק וד ?יײיז ןשיװצ ָאטינ וטסיב סָאװרַאפ
 ןקוק ןוא טייצ עצנַאג יד ןייטש ,עלתצ יו ױזַא

 ל"רהמ
 .ךךיז וצ טלכיימש

 דייר יד ןילַא ןעד רע טמענרַאפ ?טייצ עצנַאג יד

 -- לדנילב ,לכש ןָא דניק ַא יװ טהנעט ? פיל ענייז ןופ
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 ,ץ"רונעט ענייז ןופ ַאוַא קערש ַא סױרַא טקוק סעּפע רָאנ

 יעשידניק ןייק טינ ןיוש קערש ַא

 :םלוג םוצ

 ,םערוט-רעפניפ ןיא ?טסעװ וד ואוו וטסייוו ןפָאלש ןוא
 טעװו שמש רעד .טרָאד ןפתצלש ןדיי עלופַא
 -- .רעגע לעג א ןכפאמ ריד ,ןיהַא ןיוש ןעגנערב ךיד
 ? ןפָאלש וצניהַא ריד טימ ןייג לוז ךיא ןלעוו טינ ךָאד טסעוו

 םלוג
 ?ןדייב רַאפ טרָאד ןעד ץַאלּפ קינייװ זיא ? סָאװרַאפ

 ל"רהמ
 רעד ייב ךיז טלעטש .קירעיױרט טרעװ םינֿפ ןיז .טלכימש
 טלעטוע ןוא טקוק ,טקוק םלוג רעד .ךיז טכַארטרַאפ ןוזצ טנַאװ
 .וצ טנַאװו רעד וצ ךױא ךיז

 ל"רהמ
 .טנַאװ רעד ןופ קעוװַא ךיז טרעק

 ,ןסיו ייז .טינ ךיא ןעק קידנעטש ןייז ריד טימ
 ,ןיילַא ןייז ןעמוקעג רעהַא טסיב וד

 ,טסוט וד סָאװ ,טעברַא ןייד וט ,ייג : ריד ךיא גָאז זיא
 ,ןפָאלש ריד טסייה ןעמ ואווַא ,ףָאלש ייג --- ּפָא טסוט
 ,רימ טימ טינ ןוא ךיז טימ ןיילפצ ןייז טספרַאד
 ,ענייד זיא שינרעטצניפ יד .רעװש ,רעטצניפ ריד זיא סע
 ,טירש ןוא טירט ףיוא ריד ןייגכפאנ טעװ יז ןוא
 ,טייקיטכיל ןיא ןעניישפיוא טעוװ יז ןענַאװ זיב
 םעד ףיוא טינ ןעמונעג ךיד תרשמ ַא רַאפ בָאהד ךיא
 ,טספָאלש ןוא טסע וד יװ ןטיה ,ןײגכָאנ ריד לָאז ךיא
 ,ייג -- .ןפרַאד ךיד לעװ ךיא ןעוו ,ןפור ךיד לעװ ךיא

 .טנַאה ןיא קַאה רעד טימ ּפָא םלוג

 ל"רהמ
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 ,ןיילַא

 ,דלודעגמוא ןיימ רימ ןיא טרעו רעטגנערטשעגנָא ץ"לַא
 ..תומולח עקיאור-טינ ןוא ןעגנַאלק עזייב עלַא ןופ
 ? םולח ןיימ ןייז רתוּפ רימ לָאז רעוו
 :ןטייווצ ןכָאנ םענייא סנכייצ רימ טזייוו וד



 .זדנוא ףיוא ןרעיול עסיורג תונכס
 ,זדנוא רעטניהַא ןיוש ןעייטש ייז ,ןָא ןעמוק יז
 :יז עז ךיא ןוא ןגיוא יד רימ טסנפע וד
 ,גנוטכינרַאפ --- ןוא רעייפ ןוא טולב ,םילובליב
 דרעווש רעד ףיוא ; גנוטער יד טמוק קילגמוא ןטימ ןעמַאזוצ---סייוו ךיא
 טבנצ"לפ ןצרַאװש םעד ןיא ןוא ,טכַארבעג טסיירט יד ךיוא טרעוו
 -- ,זדנוא רַאפ טייקיטניל יד טגיל ןטלַאהַאב
 ,ורמוא ןוא דלודעגמוא טימ "לופ רעבָא זיא ץרַאה ןיימ
 .ריד רַאפ אטח רעטסערג ןיימ --- ןיילפצ ךיז וצ ד"לודעגמוא טימ
 ,תרשמ םענעפלָאהַאבמוא םעד ,םיּצ רימ טקישעג טסגאה וד
 ; ןפלעה זדנוא לָאז רע --- ןײלַא רענעפלָאהַאבמוא ןַא
 ; טייקיטכיל ןעגנערב זדנוא לָאז רע --- רערעטצניפ ַא ןילַא
 ,טנורגּפָא ןופ דנתאר םייב רָאה ַא ףיוא ןעגנעה עלַא רימ
 .ףליה ךָאנ סױרַא טנייוו רעטשרע רעד ,רעזיילסיוא רעד ,רע ןוא
 --- טייקזייב טימ טקישעגסױרַא טיא ךיא בָאה טָא

 ?קידלוש סעּפע ןיא רע זיא

 .רעטצנעפ ןופ סױרַא טקוק

 ,קוק ןייז ראצפ ארומ ךָאנ ,סיוא טזייוו ,ןילַא בָאה ךיא
 ,ןיזמוא ןופ רעצ םעד םיא ףיוא וטסָאה טײרּפשרַאפ
 ,טייקכע"למייהמוא ןופצ טייקדמערפ רעטלַאק ןופ
 ךתאנ ןעזרעד טינ ן"לָאז רימ ,ךיא ךיוא ןוא ,עלַא זַא
 .ןייז וצ ױזַא ףרַאד אמתסמ .טלַאטשעג ןתמא ןייז
 ,ץרפאה ןופ סױרַא דלודעגמוא ןיימ סייר ךיא ,טרַאװ ךיא
 ,ןעלמוטעצ טינ הבשחמ ןיימ לָאז ,זדנוא ףיוא טייג סָאװ ,קערש יד
 -- ןרעטצניפרַאפ טינ רעטלע רעד ףיוא ןגיוא עניימ ןוא
 ,טלַאטשעג ןתמ?צ ןייז ןופ םינּפ ןיא ךיילג ןקוק ןענעק לָאז ךיא
 ,ןקעלּפטנַא ךיז ןזומ טעװ טלַאטשעג ןייז ןופ טכיל סָאד
 ,רענייד --- זיא רע "לייוו

 'ר ןירַא טמוק סע .רעטצנעפ םייב טר;צּפשעגנַא טַײטש

 ןָאטעגנָא ךייר ,דײי רערעטלע ןַא ,יװעסַאב

 יװעטַאב 'ר
 .יבר ,טנווָא רעטוג ַא

 ל"רחמ
 ,טסַאג א ,טסַאג ַא ,ָא

 ,טציז ,יװעסַאב 'ר ,ךייא רָאי רעטוג ַא
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 יװעפַאב 'ר
 --- טייהרעטגערפעג טינ סָאװ ,ןייז "לחומ רימ לאז יבר רעד

 ל"רהמ
 .טסַאג רעטוג ַאזַא ,יװעסַאב 'ר ,.ריא טדער סָאװ

 יװעטַאב 'ר
 ,לימ ךע"לדער -- טשרע ,ךרוד ףיוה-לוש םעד ייג ךיא
 ,קיאורמוא ןענייז עלַא ןוא ,ךיז טשודיח ןעמ
 ,ליומ וצ ליומ ןופ טבוא ןעייג ןעגנַאלק ןוא

 ,דייר עניימ טימ ןקידניז טינ לָאז ךיא ,ןיײלַא ךיא ןוא
 .יבר ,קיאור רעייז טינ ךיות-+ ןיב

 ל"רהמ
 .יװעסַאב 'ר ,ךיז טצעז

 יװעפַאב 'ר
 .ךיז טצעז

 !יבר ,ךייא טרעטשעג טינ טשינרָאג ןיא בָאה ךיא

 ל"רחמ

 ,יװעסַאב 'ר ,טשינרָאג ןיא

 יװעסַאבכ 'ר

 רָאג רשפא :ךיא טכַארט
 ןסעומש ןיבר םוצ טונימ רָאּפ ַא ףיוא ןײגניײרַא

 ל"רהמ
 .ךייא ןופ ליואוו רעייז ,יװעסַאב 'ר ,לַאפנייא רעטוג ַא
 ןגתארטעצ ,ןעמעלַא טימ טינ ריא טנייז סעּפע רָאנ
 ?רעהַא טכַארבעג ךייא שרעדנַא סעּפע רשפא טָאה

 יװעסַאב 'ר
 :יבר ,טינ ןײלַא סייו ךיא ,ןינ ?שרעדנַא סעּפע
 ,ףיוה-לוש ןפיוא למוט םעד ןעזעג טלָאװ ריא
 ,םוחנת רעד ,קינהרוחש-הרמ רעד .לָאמ עלַא יו טינ סעּפע זיא'ס
 ,ואוו סייוו טָאג ,טָאה ,רערעטצניפ ַא ,רענעסירעגּפָא ןפז
 ,םיא םורַא ךעלדער ןוא -- טפָארטש ןוא טליש .ןעמונעג דייר ענױזַא
 .טדער ןוא ,טדער ןוא טנעה יד טימ טרעדיילש רע
 --- רעקעהצלָאה רעד ,רע ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעלַא וצ ָאד ןוא
 .יבר ,דחּפ ַא ןֹי שממ ךָאד טפרַאװ רע
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 ל"רהמ
 שטנעמ ַא טייטש !יװעסַאב 'ר ,עלַא יו ךיוא ריא

 -- .ךיז ןקערש וצ סָאװרַאפ ָאטינ ,טלַאּפש ,טעברגצ ןוא

 ,רעקעהצלָאה ןטוג ַא טכוזעג ןיוש ךָאד גנַאל ןבָאה רימ

 .יװעסַאב 'ר ,ךָאד טסייוו ריא

 יױװעטַאב 'ד
 רעד רהתאנ ,ָאי

 .םענייק ייב ןעװעג ןח"אשונ טינ ראג סעפע טָאה

 ,ןָאט-קוק ַא ןוא ,יבר ,ןײגסױרַא טפרַאדַאב טלָאװ ריא

 ךיז ןבָאה ןטָאשעגסױרַא ,סיורג ןוא ןיילק ,עלתצ יו

 ,ןקוק ףיוה-"לוש ןפיוא ןפיול ,רעזייה ע"לַא ןופ

 ,יבר ,תמא רעד ןוא ;רעדנואוו ןזייב יַא ףיוא סעּפע יו

 ,טשרָאקָא טֶא םיא קידנעעזרעד ,ןײלַא ךיא

 ,ןלעטשּפָא ךיז טזומעג ,טנעקעג טינ ןייטשייב בָאה

 .קַאה יד טבייה רע יװ ,רעטּפַאכרַאפ ַא ,ןקוק ןוא

 ןשטנעמ ?צזַא ךתאנ ןעזעג טינ "לָאמנייק בָאה'כ

 ל"רהחמ
 .רענעקָארשרעד ַא ,רעטכסארטרַאפ ַא טציז

 יװעסַאב 'ר
 ?רעגיה א ?זיא רע רעוו ,יבר ,שטָאכ טסייוו ריא

 ל"רחמ
 ,ךיתצ סייו יאדוא ?זיא רע רעוו ךיא סייוו יצ

 .טינ טכַאמ סע רָאנ .רעדמערפ ַא .טינ עקַאט רעגיה ןייק

 יױװעטַאב 'ר
 ןבָאה ארומ סָאװ טינ עקַאט ךָאד רימ ןבָאה זיא

 .יבר ,םיא טנעק ריא דלַאביװ

 ל"רהמ
 -- ,ןעמעלַא סע טגנוז |

 ףקערש וצ סָאװ ךיז ַאטינ

 יױװעטַאב 'ר
 .יבר ,ןגפאאז לעוו'כ

 ל"רהמ
 יװעסַאב 'ר .קיאור טינ ץלַא רעבָא ךָאנ טנייז ריא

 .םינּפ רעייא ןָא עז ךיא
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 יװעטַאב 'ר

 ,יבר ,לחומ רימ טייז
 ורמופתצ ליפוצ :עקַאט רשפא קידניז ךיא
 .געט רָאּפ יד רַאפ רימ ןיא ךיז ןבילקעגנָא טָאה
 ךימ טָאה ,ץלַא ןופ רעמ ,ורמוא יד טָא ןוא
 .יבר ,טציא ךייא וצ טכתצרבעג

 ל"רחמ

 ֹוװעסַאב 'ר ,רעטָאפ רעזדנוא ןיא טָאג

 יױװעטַאב 'ר

 בר ןרעה וצ ךייא ןופ סָאד טּנצ עקַאט םוק ךיא
 .ןוחטב ,גנונעפָאה ןופ ,טסיירט ןופ טרָאװ ַא
 ןיילתא לָאז ךיא ןעוועג טייצ ןוא ,יורג ןיוש ןיב ךיא
 ,ןגָארט קידנעטש ןצרַאה ןיפנ טסזירט ןופ טרָאװ סָאד

 ,קערש ןיא ךיז ןריילרַאפ טינ ןוא ךיז ןקערשרעד טינ ןוא
 ,יבר ,קידניז ןענייז רימ ?ןָאט רעבָא ןעמ ןעק סָאװ
 ,ןייז טםחרמ ךיז לָאז טָאג ,עטכעלש --- ןטייצ ןוא
 טנעקעג טינ ,יבר ,ןטכענ ךיא בתאה טָא
 ןכַאמרַאפ גיוא ןייק גָאט זיב טכַאנ עצנַאג ַא

 ל"רהמ

 ?יװעסַאב 'ר ,ריא טדער סָאװ

 יװעסַאב 'ר
 .הדומ ךיז ןיב'כ :

 .ןדײרּפָארַא ץרַאה ןופ קערש ןיימ רימ ךיז טליוו סע

 ל"רהמ
 ?קערש יד סיורג ליפוצ טינ ןיײלַא רימ ןכתאמ יצ

 יױװעטַאב 'ר
 ,סיורג וצ יז ןכַאמ רימ זַא ,תמא רשפא זיא'ס

 -- רעסערג זיא קערש יד :טרעקרפצפ ןייז רעבָא ךָאד ןעק סע

 .רָאפ יז ךיז ן"לעטש רימ יו רעסערג ךָאנ

 ,ןָאטעג טרעוו סע זדנוא רעטניה סָאװ ,טסייוו רעוו ,טסייוו רעוו

 סופ רעזדנוא ןצענ !עכלעוו ןיא ,טסייוו רעוו
 ?ןרעוו ןעגנַאפעג טעװ ןגרָאמ יצ טנייה יצ

 -- ?'קילגמותצ סנאד טמוק סע טנעה סנעמעוו ןופ ,טסייו רעוו

 ,טנָאז ?יבר ,ןבָאה זדנוא ןופ ןעמ ליוו סָאװ
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 ,ןעמענַאב ,ןייטשרפצפ ליווכ ,טושפ ץנַאג ןיימ ךיא

 ? ןבָאה זדנוא ןופ ןעמ ליוװ סָאװ

 ל"רהמ
 ,ךס ַא ,ךס ַא זדנוא ןופ ליוו ןעמ
 ,טשינרָאג ייז רימ ןענָאק ןבעג רָאנ
 יוװעטַאב 'ר ,ןענָאק רימ ,ָאי ,ָא -- ,רימ ןענָאק רשפא ןוא
 ןבָאה רימ .טינ ןליו רימ .טינ רעבָא ןליוו רימ

 טלעװ רעד רָאג ןופ ןעמעלַא ןוא ץלַא וצ
 ,רעגניפ ןייא ןופ "לגָאנ תא טימ ךיז טרירעגוצ רָאנ
 ,םעטָא רעזדנוא טימ ןָאטעג:ךיוה ַא טייז רעד ןופ רָאנ
 טלעװ רעצנַאג רעד ןופ עלַא ןוא ץלַא ןוא
 ,רעגניפ רעזדנוא ןופ ריר םעד קיכייא ףיוא ןיוש ןגָארט ןלעוו
 ןכערכסיוא ןלעוװ ,סמערוטש עקידנעלבריוו ,סמערוטש ןופצ
 ,םעטָא ןטכיוהעגסיוא ןטכייל רעזדנוא ןופ
 םימעט ןעניפעג רימ ןפרַאד רָאג סָאװ וצ
 ?זדנוא ןופ ליוו ןעמ סָאװ תוישק ןגערפ ןוא
 ,עקַאט ןכוז ייז !ייז ןלָאז --- ןכוז םימעט ביוא
 ,ייז וצ ייו זַא ןוא ,ןעניפעג ןוא ןכוז יז
 !ןעניפעג ןוא ןכוז ןטגנערטשעגנָא רעייז וצ
 ,םימעט עלַא ןופ טייז רעד ןגא ןעייטש רימ רימ ןוא
 ;טרעטייורעד ןוא טרעטנעענרעד ,טכייל ןוא רעווש ןענייז רימ
 ;טלעװ רעד וצ םבינּפ ןטימ ןגעקטנַא רימ ןעייג --- ןליוו רימ
 ;טלעװ רעד וצ ןקַאנ םעד רימ ןזייוו --- ן"ליוו רימ
 רודחרּפ רעד רָאנ ,גנַאגכרוד רעד רָאנ זיא טלעוװ יד
 טרעטנָאלּפרַאפ וצ ,גנַאל וצ רשפא זיא ס ;ןײלַא זדנוא וצ
 -- יקעה טימ ןוגצ ןזיּפש טימ טלעטשעגנָא ,גנפאגכרוד רעד
 ,קעה יד ןעמַארּפָא וצ ןייג ןזָאל ךיז סע טעװ רעוו רָאנ
 טמַארעגּפָא ןרעו ןזומ טעװ קעה יד טימ זושא
 ? טָארט רעטיור רעזדנוא ,ריֹױונָא רעזדנוא ךיוא

 יװעטַאב 'ר
 ?געװ רעד ךיז ןעיצ קיביײא ןוומ טעוו

 ל"רהמ
 -- טלעװ יד ןויילסיוא ןוא ; רעקיבייא ךָאנ --- רימ ןוא
 ,טיג ןליוו רימ רָאנ ,ןענָאק רימ

 יװעסַאב 'ר
 ? טינ ןליוו רימ



 ל"יהמ
 ,טלָאװעג ןטלָאװ ייז סָאװ ,ךָאד זיא סָאד טָא
 --- ןליוו רעייז טול טלעוו יד ןזיי"לסיוא לייוו
 .זדנוא ןופ טלעוו יד ןויילסיוא : טניימ

 יװעסַאב 'ר
 ךָאנ רעסערג טכַאמ טרָאװ סעדעי ןוא רעה ךיא

 ירעצ םעד רימ ןיא

 ל"רחמ
 ?רעצ ,יװעסַאב 'ר ,זיא סָאװ ?רעצ

 ,ךיז טפעהעגפיונוצ ,םיא ןיא ןיוש ןסקָאװעגנײרַא ךָאד ןענייז רימ
 ,ןדנוצעגנָא ןוא ךיז רעביא םיא טײרּפשעגמורַא
 ,ןטלעװ עלַא ףיוא טייזעצ ןוא ןטכיולעגפיוא ןוא
 װעסַאב 'ר ,טציא ןיילַא ךיז ףיוא קוק ַא טיג טָא
 העש ַא טָא ןוא .רעצ רעד ךייא ףיוא טכיול סע
 ,רעצ ןופ ךָאנ רעסערג ,ןעמוק ןעק דלודעגמוא ןופ
 ,ריא יצ ,ךיא ןותצ ,ךָאנ תונשקע רערעסערג ןופ העש ַא
 ,םוחנת וליפא ,סַאג ןופ רערעדעי יצ

 ,טלעוו יד ןרירנָא רעגניפ ץיּפש ןייא טימ טָאטשנָא
 -- ,רעגניפ עלַא טימ טנַאה עצנַאג ַא ןבייהפיוא לָאז
 ?ןגצד ןעוועג ט"לָאװ ,יװעסַאב 'ר ,ריא טניימ סָאװ

 יױװעטַאב 'ר
 ,קילגמוא ןַא ,זדנוא רַאפ ןייז סע טלָאװ קילגמוא ןפא

 ל"רחמ
 ,ךיא רָאנ טינ זַא ,סיוא ךייא טלעמ ? קילנמוא ןַא
 ,ואו ץעגרע שרעדנהא ץעמע יצ ,ריא יצ
 ,ףיוה ןפיוא סָאװ ,רעקעהצלָאה רעד ,רע ו"ליפא ,רע רָאנ

 -- רעגניפ עלַא טימ טנַאה עצנַאג ןייז ןבייהפיוא לָאז
 -- --- --= ןְלֲאַו רימ טלָאװעג ץלַא ךתמננ ייז ןטלָאװ יצ

 = .םעפע רַאפ רענעקָארשרעד ַא טציז ןוזצ ּפָא ךיז טקַאה

 | יװעטַאב 'ר
 ןרָאװעג ךיילב טנייז ריא ?יבר ,ךייא זיא סָאװ

 ל"רהמ
 ?טינ ריא טרעה .יװעסַאב 'ר ,ךיז טכוד ,למוט ַא
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 יװעסַאב 'י
 בר ,טינ רעה ףךיא ,ןיינ ?למוט ַא

 ל"רהמ
 .רָאנ ןזיועגסיוא םינּפַא רימ ךיז טָאה סע

 ,רעטצנעפ ןכרוד טקוק

 ןיוש קידיײל טרעװ ףױה רעד .רָאנ ןזיוועגסיוא ,ָאי

 יױװעטַאב 'ר
 עז ךיא ןעוו ,יבר ,ןגָאז רעטציא ךיא לָאז סָאװ

 ? םענעטכיולעגפיוא ןַא ךייא ףיוא ףיוא דחּפ םעד

 ל"רהמ
 ןגייוש :יװעסַאב 'ר ,טינרָאג ? ןגָאז ריא טלָאז סָאװ
 --- ,יװעסַאב 'ר ,ריא טסייוו . . .ןגייווש רַאפ טייצ ַא ןַארַאפ
 ןענװַאדּפָא ןלעװו ייז ,לוש ןיא סָאװ ןדיי עלַא יד
 ,לָאמעלַא יוװ ,ליטש ןוא ,םײהַא קעװַא ךיז ןלעוװ ןוא
 .ייז ןלעװ רשפא ;ןפָאלש ןגייל ךיז
 ,ןסילשוצ ןענעק טינ גיוא ןייק ,ריא יוװ יױזַא
 טעב ןופ ןבייהפיוא ךיז ייז ןופ טינ רענייק טעוװ ךָאד רָאנ

 ...קערש יד ןבעגכָאנ ןוא

 יװעפַאב 'ר
 ?יבר ,ףרואוורָאפ ןכַאמ וצ רימ ריא טניימ סָאד

 ל"ףהמ
 .ךימ טײטשרַאפ ,ןיינ ,יװעסַאב 'ר ,ףרואוורָאפ טינ

 יװעטַאב 'ר
 ןרעה טרָאװיטסיירט ַא ךייא ןופ טלָאװעג םףָאה ךיא

 ל"יחמ
 ,ָאד יא ,ָאד זיא טסיירט ןופ טרָאװ סָאד
 .יװעסַאב 'ר ,עטסיזמוא רָאנ ןענייז ןקערש עלַא לייוו

 יװעטַאב 'ר
 ? ץעטסיזמוא

 ל"רהמ
 .ייז ןענייז תוירחא ןָא ןקערש
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 | יװעטַאב 'ר
 .רָאלק רימ טכַאמ --- ךייא טעב ךיא ,ןייטשרַאפ טוג ,יבר ,ךייא ליוו ךיא
 ,ןגייוש רַאפ טייצ ַא ןַארַאפ :טגָאז ריא
 ,טינ טגייווש דחּפ רעיא זַא ,ןגעווטסעדנופ ליפ ךיא
 .יבר ,רעטרעוו יד רַאפ לחומ רימ טייז -- -- -- רעייא זַא

 ל"רהמ
 ; יוועסאב 'ר ,לחומ ךייא ןיב ךיא
 רעמ טינ טגיל :ןעניז ןיא ןײרַא טוג ךיז טמענ ןוא
 ;גָאט זיב ףָאלש ןָא טכַאנ עצנַאג יד
 --- ,ןבײרטרַאפ ףָאלש םעד ךיז ןופ טינ לָאמנייק רָאט דיא ַא
 ,יוועסאב 'ר ,ןיוש טייל עטלַא עדייב ןענייז רימ
 ןענעק וצ טינ טלַא וצ ןרעוו טינ רעבָא רָאט ןעמ
 ; רעדנואוו עלַא ןגָארטרעביא וצ ןיילא ךיז ףיוא
 ,רעדנואוו עלַא : ךייא גָאז ךיא סָאװ ריא טמענרַאּפ

 יװעטַאב 'ר
 ךיוא ךיא לעװ רשפא ; יבר ,ןרעה וצ ליומ רעייא ןופ
 -- -- -- .ןבעלרעד וצ ןעמַאזוצ ךייא טימ ןייז הכוז ךָאנ

 ,סױרַא טקוק ןוא טנפע ל"רהמ .ריט ןרעטניה למוט ַא ךיז טרעה סע

 ל"רחמ
 ,רעטכָאט ,םיא זָאל ?םוחנת ?טרָאד זיא רעוו
 .ןייגניירא געמ רע

 יװעסַאב 'ר
 !ןגָארטרעביא וצ טינ ?םוחנת

 ל"רחמ
 .יוועסאב 'ר ,טינ טכַאמ סע

 ןופ ץַאל ןייא ףיױא .ןסירעגּפָא ,טרעביושוצ ןיירא טמוק םוחנת
 .סיר-העירק רעגנַאל ַא עטָאּפַאק ןייז

 םוחנה

 -- ןיבר םוצ ליוו םוחנת !הזעה ַא ןעזעג

 .געוו םעד םיא ןעמ טלעטשרַאפ

 ל"רהמ
 .םוחנת 'ר ,טציז
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 םוחנת

 .יבר ,ןציז וצ טייצ ןייק ָאטינ

  ,לייא ךיא ,לייא ךיא
 ןגָאװטײר רעקידרעייפ ןיימ רימ ףיוא טרַאװ סע

 יװעסַאב 'ר
 ?העירק ןסייר וצ רועיש רעד זיא ליפיוו ןוא

 םוחנת

 ,רועיש ןייק ָאטינ ?רועיש א
 רימ ףיוא ךָאד ןטרַאװ ןצַאל עלַא לייוו
 ,ייֵז ֹוצ ןרירוצ ךיז לָאז ךיא

 . . .ןסייררעדנַאנרַאפ
 ,חסּפ בוט םוי רעסיורג רעד טינ ןעוו
 ,ןנחוי ןיימ טבעלעג טנייה זיב ךָאנ טלָאװ
 ? חסּפ ןופ ןגָאזּפָא ךיז רַאפרעד רימ ןלָאז יצ
 ? חסּפ ןופ ןגָאזּפָא ךיז טליוו ריא ? טגייווש ריא
 .ןגָאװטיײר ןקידרעייפ ןיימ ךייא ףיוא קיש ךיא

 יװעסַאב 'ר
 .םוחנת 'ר ,טרעהעג ןיוש סָאד בָאה ךיא

 םוחנת

 ? טרעהעג

 ,טרעהעג לָאמ טנזיוט ביזא

 :טרעהעג טינ ךָאנ וטסָאה
 ?ןרעה ריא טנָאק יװ -- עביוט
 ?ןעז ריא טנָאק יו --- עדנילב
 ? טכַאנ ןטימ רעד ןיא םיִנּפ ןיימ ריא טעז יצ
 ? "לוק ןיימ ריא טרעה יצ
 ,ךיא טײרּפשעצ סמערָא יד
 ,ךיא ףרַאװרַאפ ןגיוא יד
 ...סיוא ךיא יצ טייוו רעד ןיא זלַאה םעד

 ,םערוט םענופ ךַאד ןרעבירַא
 רעטצנעפ עטרעכעלעצ עלַא ךרוד
 .סױרַא ןוא ןיירַא ךיא גָאי
 -- ,סמערוט יד ןופ לָאצ יד זיא ףניפ

 ,ףניפ
 ,ברעמ רַאפ רענייא ןוא חרזמ רַאפ רענייא
 ,םורד רַאפ רענייא ןוא ןופצ רַאפ רענייא
 .רימ רָאפ -- רעטפניפ רעד



 -- !סמערוט יד ןופ רעצ םעד טגָארט רעוו
 !ךיא
 .תוברוח יד ןופ רַאה רעד ןיב ךיא

 ל"רחמ
 .ךיז טצעז ,םוחנת 'ר יּפָא טור

 םוחנת

 .רעדימ ַא טמעטָא .ךיז טצעז

 ל"רחמ
 ?יםוחנת 'ר ,ףיוה ןפיוא רענייק ןיוש ָאטינ

 םוחנת

 .עלַא יךיז ןעגנַאגוצ .ָאטינ ,ָאטינ
 ,החנמ וצ ןיירַא לוש ןיא
 ;ןלזג ןטימ -- םיא טימ ןיילא טזָאלעג ןעמוחנת ןוא
 ןלזג ַא ראפ ארומ טינ טָאה םוחנת רָאנ

 ,ךייא ןגָאז ןעמוקעג ךיא ןיב עקַאט סָאד טָא
 .קַאה ןייק רַאפ ארומ טינ טָאה םוחנת זַא

 יװעכַאב 'ר
 ?יבר ,טרעה ריא

 | ל"רחמ
 ? םוחנת 'ר ,דייר ענױזַא סָאװ וצ

 םוחנת

 ? ךייר ענױזַא סָאװ וצ

 -- -- !יבר ,ןגערפ רָאג סָאד טסלָאז וד זַא

 ,שינרעטצניפ ,זדנוא ףיוא טייג שינרעטצניפ
 ,ןטייז עלַא ןופ
 ,ןגָאװטיײר ןקידרעייפ ןיימ ןלעטשּפָא טינ ןעק רענייק ןוא
 .וד וליפַא

 ,הזעה ַאזַא ןבָאה טינ טעװ רענייק לייוו

 ,ןסעזעג טינ ךָאנ םיא ןיא זיא רענייק לייוו
 .רעייפ ןייז ןיא ךיז טנערבעג טינ ןוא
 -- -- .רעדער ענייז רעטנוא ךיז טיירדעג טינ ןוא
 ,רימ וצ רעמ ןקערטש ךיז טנעה ןלָאז
 ,ןבייה ךיז קעה ןלָאז
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 -- ;ןעיירש רעזדלעה
 ,טגעה ןרעוו טשלחרַאפ

 ,קעה ןרעוו טעטסָאררַאפ
 ,םוטש ןרעו רעזדלעה ןוא
 . ..ןטינשעגפיוא --- זיא םוטש טינ ביוא ןוא

 ,?"רהמ םוצ וצ טגנירּפש

 ? סָאבעלַאב רעד ָאד זיא רעוו ןוא

 ? ַאה ,שואעדַאט יצ ,יבר רעד

 ל"רהמ
 ? שואעדַאט

 םוחנת

 ?ןיא שואעדַאס רעוװ טינ טסייוו וד

 ןסיו סע טפרַאדַאב טָאה יבר רעד

 ,םערוס רעפניפ ןיא ןעוועג זיא שואעדַאט זַא ןוא

 ?יבר רעד סייוו

 ל"רהמ
 .םוחנת 'ר ,סייוו ךיא

 םוחנת

 ! סייוו יבר רעד

 שיט ןָא ּפָאק ןטימ ןָא ךיז טרַאּפש

 שואעדַאט
 ?יבר ,עקַאט תמא זיא'ס

 ל"רהמ
 ,טרגאד ןופ ןבײרטסױרַא טײלעמערָא יד ליוו רע

 םוחנת

 ?וד יצ ,ךיא -- !ספאבעלַאב רעד ָאד זיא רעוו רָאנ

 ? רעקעה:ץלָאה רעד רָאג רשפא יצ

 .ףיוא רעדיװ טגנירפש

 ?!ךָאנ רע טרָאװ סָאװ ?ןביײרטסױרַא
 ,ףרַאד ךיא ליפיוו ךָאנ רעמ ךיא בָאה תוברוח
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 טלעװ רעצנַאג רעד ןופ תוברוח
 ,ךימ ףיוא גנַאל ןטרַאװ

 ,ןגיוא עקידרעכעל יד סיוא ןקוק
 ,רימ וצ ןעמעטָא
 ,ןקיטלעװעג ןוא ןעמוק לָאז ךיא ןפור

 --- רָאנ ןעמוק ךיא לָאז
 ,ייז ןיא דיירפ א טרעוו
 גנַאזעג א
 ...ץנַאט ַא ןוא
 ןרעה טינ ןוא םינּפ ןיימ ןרעקּפָא ךיא לָאז
 ?טעבעג סָאד
 / "יי ? ךיא טינ בוא ,ןרעהרעד םיא טעװ רעוו

 ,טלעװ רעד וצ םימחר טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ לייוו

 -עגנייא יו טרעוו .טנעה יד טימ ןרעדײלש וצ ףױא טרעה רע

 .טרעווילג

 -- טלעוו רעד ןופ ןגיוא עסיורג יד
 -- ,טפַאשקנעב טימ לופ ןענייז ייז
 -- ?טלעװ רעד ןופ ןגיוא עסיורג יד טעזרעד רעוו
 | ,ךיא
 -- ?טלעװ רעד ןופ טפַאשקנעב יד ןליטשנייא ןעק רעוו
 ,ךיא

 ,טלעו רעד וצ םימחר טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ לייוו

 ךיז ךיא גָארט ןגָאװטײר ןקידרעייפ ןיימ ןיא
 ,סמערוט יד םורַא דנור ,םורא דנור

 .טכַאנ ןטימ עדעי
 ןגָאװטיײר ןקידרעייפ םעד ןיא
 --- ןוז ןיימ טגיל
 | ...ןוז רעקידחסּפ ןיימ
 ,זיּפש ַא טימ ןכָאטשעגכרוד זיא גיוא רעקניל ןייז
 ;טכַאמעגוצ -- עטכער סָאד
 ,לסקַא ןזיב ןטינשעגּפָא זיא טנַאה עטכער ןייז
 ,ןגיובנליוא ןזיב -- עקניל יד
 :ןוז ןיימ וצ ךיא גָאז חסּפ ןופ טכַאנ עטשרע עדעי
 ,קידעבעל רעוו ,ףיוא ייטש ---
 ,טנעה יד ןוא ןגיוא יד קירוצ םוקַאב
 טלעו רעד ןופ הוואת יד זיא קיטשרוד לייוו



 ,טפַאשקנעב ריא קירעגנוה ןוא
 ,ףיוא רע טייטש
 .טרַאװ רע ןוא

 ;טירט ןרעה רימ -- זיב

 .ייז

 ,גיוא ןקניל ןייז ךרוד רעדיוו םיא ייז ןכעטש
 ,ןגיובנליוא ןזיב טנַאה עטכער ןייז ּפָא רעדיוו ןדיינש
 .לסקַא ןזיב -- עקניל יד
 ,ןגָאװטיײר ןיא ןיירא קירוצ םיא ךיא גייל
 : גָאז ךיא ןוא
 ...רָאי ןקידנעמוק םעד זיב --
 ,טלעו רעד וצ םימחר טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ לייוו

 ןציז יװעסאב 'ר ןוא ל"רהמ .םױרַא קיטסַאה טפיול םוחנת

 .גנַאל ןגייווע .עטפַאגרַאפ

 יװעסַאב 'ר
 ,דייר עניױזַא ,דייר ענױזַא

 ל"רהמ
 םייב ךיז טלעטש .רדח ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןײגמורַא טמענ

 .טױרַא טקוק הא רעטצנעפ

 יװעטַאב 'ר

 .ףיוא ךיז טבייה

 .ןענװַאד החנמ ןיוש טייג ,ךיא רעה ,םלוע רעד
 .(פָא) .יבר ,ןטוג ַא

 ל"רהמ
 ,דלַאב ךיוא םוק ךיא .רָאי ןטוג א ,רָאי ןטוג ַא

 .רעטצנעפ םייב רעדיװ ךיז טלעטש  .קירוצ ןוא ןיה םורַא טײג
 ךיז ןרעהרעד סע .טנַאּפשעג טקוק ןוא ּפָאק םעד סױרַא טקעטש
 טפיל ןעמ .רעביױו ןוא ןדיי ןופ תולוק עקיאורמוא ףיוה ןופ
 ?יבר רעד זיא ואוו, : טיירשע ןעמ ןוא רעטצנעפ סיבר סעד ייברַאפ
 ,דנוא זיא יו, :רעביױו ןופ תולוק *!ןײגסױרַא יבר רעד לָאז
 סע .ריט רעד וצ ךיז טזָאל ל"רהמ *!זדנוא ףיוא קילגמוַא ןא
 עדייב .טנַאה ַא רַאפ ןעלהרובד טריפ ,ןיציבר יד ןיירַא טפיול
 ,טניױו להרובד .ענעקַארשרעד טיוט
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 ל"רחמ
 ?ןעשעג זיא סָאװ

 | ןיצימר
 ,רימ זיא ייוו -- רעקעה'ץלָאה רעד ,שטנעמ רעיינ רעד

 | ל"רהמ
 !ןָאטעג רע טָאה סָאװ

 ןיציבר
 .ריד גָאז ךיא ,יול הירא ,זדנוא ףיוא קילגמוא יינ ַא
 :רימ ןיא ייו .ןקָארשרעד דניק סָאד טיוט ףיוא
 ןּפעשנָא רעסַאװ רעמע ןַא סױרַא טייג יז
 ,ןייגוצ ןענורב םוצ טינ יז טזָאל ןוא וצ רע טפיול זיא

 להרובד

 ;קידנענייװ

 .רעסַאװ ןגָארס ףרַאד רע זַא ,טגָאז רע

 ל"רהמ
 ! ןָאטעג רע טָאה סָאװ ןוא

 ןיציבר

 ,יול הירא ,ןעגניירבוצסיורַא ליומ ןרַאפ הּפרח ַא
 יז טשוקעג ,ךיז וצ ןָאטעג ּפַאכ ַא יז איסהרפב
 ,םולשו סח ,ךָאנ טקיטשרעד יז רע טלָאװ ,םלוע רעד טינ ןעוו

 ל"רחמ
 7 טציא רע טוט סָאװ

 ןיציבר
 .שטנעמ ןייק טינ ,םלוג ַא !ןָאט רע לָאז סָאװ

 ,טינ ךיז טריר ןוא ,רעטרענייטשרַאפ ַא יו ,טייטש רע

 | להרובד
 -- ןענַאד ןופ ןייג רע לָאז ,םיא ביירטרַאפ

 ַא ךיז טרעה ףיוה ןופ .סױרַא ןעײג ןעיױרפ עדייב ןוא ל?"רהמ

 רעד םיא ךָאנ ןוא ןיירא טמוק ל"רהמ .רעליטש טרעוו .רעדורעג

 טימ רדח ןטימ ןיא טײטש רע .טנַאה ןיא קַאה רעד טימ םלוג
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 ?"רהמ .גנורעוילגרַאפ רענדָאמ ַא ן'א טנעה עטזָאלעגרעטנורַא

 ענייז ןופ קַאה יד סױרַא טמענ ,טייצ ערעגנייל ַא םיא טכַארטַאב

 ינייא ןזא ךיז טמוקַאב סע .טינ ךיז טגעוואב םלוג רעד .טנעה

 .טייהרעקידנעייטש ןפָאלש טלָאװ רע יו ױזַא ,קורד

 ל"רחמ

 םלוג

 טינג טסעז וד ןוא טרענייטשרַאפ טסייטש וד

 .ריד וצ ךיז רעטנעענרעד ךיא יו

 ,טרעווילגרַאפ טייטש

 ל"רחמ

 םלוג

 .ןגיוא יד ךיוא ןוא ּפָאק םעד ףיוא בייח
 ,ייז ןיא ןקוקנײרַא ליוו ךיא
 ,תולוק יד םורַא ךיז ןגָארט ךָאנ

 קערש יד ,טקעוװעגפיוא טסָאה וד סָאװ

 ןעלסקַא ענייד רעטניהַא טייטש ךָאנ
 ,לַאפנָא םוצ טיירג רעבירַא טקוק ןוא

 ,ךעלגעווַאבמוא טייטש

 ל"רחמ
 ןטעבעגסיוא רעדנואוו בָאה ךיא ןוא
 :ןרערט ןוא ןייּפ ךרוד ,ריד רַאפ טָאג ייב
 ,טינ טעז רענייק ואוו ,ןעז ןענעק טסלָאז
 ;טינ טרעה רענייק סָאװ ,ץלַא ןרעה ןוא

 | שינעפיט רעד ןיא ןלייא ןיינ
 ; טָארט ןייד טימ וטסלָאז ןריּפשרעד
 ,ןענערב טינ ףוג ןייד לָאז רעייפ ןיא

 ,ןעקנירט טינ ךיז --- רעסַאװ ןפיט ןיא
 ןטניו עטסטייוו יד ןופ תוחיר יד
 ;זָאנ ןייד טימ וטסלָאז ןקעמשרעד

 ןרעװ לָאז ףוג ןייד -- ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא
 ,טפול יו ,קיטכיזכרוד ןלַארטש יו

 -- ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןטייווצ ַא ןיא ןוא

 ...הארנ וניאו האור ַא ןייז טסלָאז

 .ןבעל ןייד רַאפ גנובייחרעד גָארט ךיא
 ;הרובג עטשטנעכעג -- טנעה ענייד רָאפ
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 ,טרעווילגרַאפ ץלָאה יו טסייטש וד --- וד ןוא
 ; טמירקעצ -- ליומ סָאד ,ּפמעט -- ןגיוא יד
 ןעלסקַא-רעיומ עטיירב ענייד ףיוא
 ;םייל ןופ רעצ רעטיוט רעד טגיל ךָאנ
 ךיז ןעגנעלש ךָאנ טנעה ענייד ףיוא
 ,םירעוו עטביוטשרַאפ ,עטרעגעלרַאפ

 ןליימ רַאפ טרַאּפש םעטָא ןייד ןופ ןוא
 ןייטש ןטליופעצ ןופ חיר רעד
 ,גָאט ןייא טלַא טסיב ,קידעבעל טסיב
 ריד ןיא עכעלשטנעמ סָאד ןיוש ןוא
 ןזיײװעצסױרַא ךיז טָאה טלײַאעג
 ;קילגמוא טימ ןוא הוואת טימ ןוא האניש טימ
 ךיד טכַארבעג רעהַא ךיא בָאה ןעד יצ
 --- ? ךיילג ןשטנעמ עלַא יו ןייז טסלָאז ידכ
 ןלַאפעג ריד ףיוא זיא סע ,ןייז לָאז
 קערש ןוא שינרעטצניפ עצנַאג יד
 --- גנולפייווצרַאפ סנעמעלַא רעזדנוא ןופ
 טכיל עסיורג סָאד רעבָא זיא ואוו רָאנ
 ןייש עסיורג יד ,טכיזעג ןייד ףיוא
 ? ןוחטב סנעמעלַא רעזדנוא ןופ
 !רעפטנע ,רעפטנע ?וטסמוטש סָאװ
 !ןקעטש ןיימ ריד ףיוא ףיוא ךיא בייה טָא

 .ל"רהמ םוצ דיירפ טימ טנעה יד סיוא טקערטש .ךיז וצ טמוק םלוג

 םלוג
 ! ךיא ןיב ואוו ,יבר ? ךיא ןיב ואוו
 ? ןרָאװעג טינ עלַא ןענייז ואוו
 ,ייז ןבָאה ןעירשעג ױזַא
 ,רימ םורַא ךיז טיירדעג ,טנייוועג
 -- סָאװרַאפ טסואוועג טינ בָאה ךיא ןוא
 ,ןרָאװעג ליטש זיא לָאמַאטימ ןוא

 -- ,ןגיוא עניימ ןבָאה ךיז טּפעלקרַאפ
 .יבר ,ןפָאלשעג ןיב ךיא

 ל"רחמ
 ?ןפָאלשעג טסיב

 יי םלוג
 רימ רעטנוא ,יבר ,טינ סייוו ךיא
 .ןגיוו ןעמונעג ךיז טָאה דרע יד



 ייצ ַא ןָאטעג ךימ טָאה טנַאה ַא
 ךייה רעד ןיא רעדיילש ַא ןָאטעג
 .ןפרָאװעגּפָארַא ףיט םעדכָאנ ןוא
 דרע יד רָאנ ,ןלַאפעג ןיב ךיא
 ,גנולצולּפ ןבעגעג ךיז טָאה ךָארב ַא
 .םיקלח ייווצ ףיוא ךיז ןטלָאּפשעצ
 טנורגּפָא םעד ןיא ןגיולפעג ךיא ןיב
 ...ןלַאפ וצ ואווַא טַאהעג טינ ןוא
 :צז ךיא ,ױזַא ילפ ךיא יו ןוא
 ךימ טסיוטש ןוא רימ ףיוא טסציז וד -- וד טשרע
 .טנורגּפָא םעניא רעפיט ,רעפיט ץלַא

 ל"רחמ

 .רעטייוו דער

 םלוג
 :טלּפָאטעג ןעוועג זיא םינּפ ןייד
 ,רעניימ יוװ יױזַא סיורג -- רעבלַאה ַא
 ;םענייד ןופ ךָאנ רענעלק --- רעבלַאה ַא
 :עטיױוט עלַא ןוא ,ריפ -- ןגיוא ןוא
 ,לטניּפ טיור ַא רָאנ םענייא ןיא
 .טולב ןסייה טימ טפירטעג טָאה סָאװ
 ּפָאק ןייד :עז ךיא לָאמַאטימ ןוא
 ,ןפרַאו וצ ךיז ןבייהעגנָא טָאה

 ,ןּפַאלק ןעמונעג ךיז םעניימ ןָא
 ,טולב טימ טפירט סָאװ ,גיוא םעד טימ ןוא
 ,ןרעטש ןיימ ןיא ךיז טנערבעגניײרַא
 חמ ןיא רימ וצ זייווכעלסיב ןוא
 ...זדלַאה ןזיב ןעקנוזעגניײרַא
 :צז ךיא -- רימ ןיא טסקניז וד יו ןוא
 :קיגייב ןוא סייוו ןוא גנַאל זיא זדלַאה ןייד
 זדלַאה םייב טּפָאכעגנָא ךיד בָאה ךיא
 .ןגרעוו ,ןגרעוו ןעמונעג קרַאטש ןוא

 ל"רחמ
 .החיצר ןייד ןצנאגניא סיוא דער

 םלוג
 -= ,טינ ךַאז ןייק ןיוש ךָאד ךיא עז טָא ?ןעד ךיא ףָאלש יצ
 ;ןגיוא ענייד טינ ,טכיזעג ןייד טינ



 ,זדלַאה ןיימ ןגרָאװעג רעצעמע רָאג טָאה סָאד

 -- .םענייד זַא טכודעג ךיז טָאה רימ ןוא
 .טינ ךימ זָאלרַאפ ,רימ טימ ייז ,ָא

 .סיפ סל"רהמ םוצ וצ טלַאּפ ,דרע רעד ףױא סױא ךיז טיצ רע

 .ךימ ביײרטרַאפ --- טינ זַא .רימ טימ יז .ָא

 ל"רהמ
 .רעיורט ןייד עז ךיא .ףיוא ייטש

 .לחומ ריד ןיב ךיא

 םלוג

 .טינ ךימ טזָאלרַאפ

 ל"רהמ
 .ףיוא ייטש

 םלוג

 .יבר ,לסיבַא ךָאנ .ָא

 ,סיפ ענייד ייב רימ ןגיל זָאל

 ל"רחמ
 .ףיוא ייטש

 םלונ
 .יבר ,עגר ַא ךָאנ ,ָא

 .רעטכייל ריִמ טרעו סע .טוג רימ טרעוו סע
 .קיטכיל רימ טרעוו סע

 ל"רהמ
 :ךיירפ טימ

 ?וטסעז סָאװ ? קיטכיל

 םלוג
 .ךיד

 ל"יחמ

 !טציא ןוא

 םלוג

 .טנעה ענייד טימ ןָא ךימ טסריר וד
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 ל"רחמ
 !טציא וטסעז סָאװ ןוא .ךיד שטנעב ךיא

 םלוג
 ! רעייפ ! רעייפ
 ,ךיז טליונק ,ךיז טייוד רעקַאלּפ רעצנַאג ַא

 ,טינ ןעק ןוא ןדניצנָא ךימ ליוו רע

 ל"רהמ
 ? טציא ןוא

 | טלוג
 ,טלבריוו ןוא טמָארטש רעסַאװ ַא

 :ןעקנורטרעד טינ ךָאד רעוו ןוא קגיז ךיא

 ּפָאק ןיימ ףיוא ןעלגָאה רענייטש ןוא
 ...קירוצ ּפָא ןעגנירּפש ןוא

 ל"רהמ
 ? ךָאנ סָאװ

 םלוג
 -- ,ךימ ןסייר עטמסרַאֿפ טניה ןוא

 ...ןסירעצ טינ טרעוו בייל ןיימ

 ל"רהמ
 ?וטסרעה סָאװ

 םלוג
 דרע'רד רעטנוא ןופ ףיט

 ,ךיא רעה תולוק !עטקיטשרַאפ
 ןעלצרָאװ ןופ ןוא רענייטש ןופ ךערּפשעג
 ,סיפ עקידנלייא ןופ טירט ןוא
 .םוא ךיז טגָאא רע .טניוו ַא רעה ךיא
 ,ןעמָאנ םייב ןָא ךימ טפור רע
 ,םיא רַאפ טינ ךיז קערשרעד ךיא ןוא
 רימ ףיוא טקוק טָא ,עז ,יבר ,ןוא
 ,טכיל ןופ ךרוד ןוא ךרוד םינּפ ַא
 ; ךיא יו רעקיזיר ַא ףוג ַא

 רימ רעביא טרעטַאלפ רע
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 ;ייװצ ןעלגילפ ףיוא יוװ ךיז טגיוו ןוא
 ןעלסקַא עניימ ןופ סױהַא טסקַאװ רע
 ,סמערָא עניימ ןופ סיוא ךיז טײרּפש ןוא

 ל"רחמ
 ,ףיוא ייטש

 .ףיוא ךיז טלעטש םלוג

 ?וטסעז סָאװ טציא ןוא

 םלוג
 -- ,ןצרַאװש ןיא טדיילקעג שטנעמ ַא עז ךיא
 ,טירט עליטש טימ רעהַא טייג רע
 ,ביור ךָאנ ןרעיול סָאװ ,טירט טימ

 ל"רחמ
 ןגיוא יד לָאמַא ךָאנ ןפעעצ
 ,טכיל סגאד עזרעד לָאמתצ ךָאנ ןוא

 ,הארנ וניא םעד ןופ ןעלגילפ יד
 ,ריד ןופ סױרַא ךיז ןטײרּפש סָאװ
 ,ןייג ךיז זָאל םערוט-רעפניפ םוצ

 ,ףָאלש ןטרָאד ןוא ,ייז ןטרָאד ןוא

 ,רדח ןופ סױרַא גנורפוע ןייא טימ קיטסַאה טפיול םלוג
 וצ םינּפ ןטימ וצ-טלַאפ ,רעטשַארעביא ןַא ןילַא ,?"רהמ

 ןקוצ ןעלסקַא ענייז .טנַאװ רעד



 ריפ דליב

 רעלטעב

 ןטייז יױוצ ןופ .רעמיצ רעבורח רעסיורג ַא .סָאלש-רעפניפ ןיא

 ,עטרעכעלעגכרוד ַא טנַאװ ןייא .םירדח ערעדנַא ןיא ןעגנַאגניירַא

 ,סבעווניּפשע טימ ענעגיוצרַאפ ,עטצרַאוושרַאפ -- עקירעביא יד

 .עקידנעלקַאװ -- טעווש ,ןריט ןייק .סנגער ןופ עטצענעגכרוד

 "רעביא ךָאנ ןקעטש ואוו טינ ואו .,ןכָארבעגסיױא -- ןבױש יד

 -עלּפ עקיניא ןיא .ןרילָאק ענעדישרַאּפ ןופ ןביוש ענעבילבעג

 עלַא ןענייז יז .ןעיײרעלַאמ ענעזעוועג ןופ םינמס ךיז ןעעז רעצ

 ןיא ןקעלפ ןוא ןצירק עקיסעלכַאנ טימ טקעדַאב ,טרימשרַאפ

 .סםעדַאּפמַאל סוזעי ןופ ךעלטייק ךָאנ ןעמ טעז לקניוו ןייא

 ,ליד ןפיוא .רעלטעב טײל-עמערָא ףיא ךיז ןטלַאה רדח םעניא

 -עצ ,ךעלקעּפ ,סעטַאמש עטלַא ןפרָאוװעגנָא ןגיל ,ןפָאלש ייז ואוו

 .םעברָאט ןעגנעה טנעוו יד ףיוא .סנשיק ענעסיר

 רעטלַאק ַא טעיױו רעטצנעפ עקידרעכעל יד ךרוד .טכַאנ ביײהנָא

 | .רעטצניפ .טניוו גנילירּפ

 -פיונעצ סעטַאמּוש ףיוא לקניוו ַא ןיא טגיל ןַאמערָא רעקנַארק ַא

 ןעמוקעגנָא טינ ךָאנ ןענייז עקירעביא יד .טרעביפ ןוא טיירדעג

 רעקנַארק
 .רענייב עלַא ,ןכערב עניימ רענייב יד
 .ןסיוו טינ רָאג רענייק טעװ --- סיוא ייג
 ,רימ זיא טלַאק

 .ףףיוא ךיז טצעז

 ?רענייק ךָאנ ָאטיג
 .ןעגנערב רעוו לָאז רעסַאװ םערָאװ לסיבַא
 .טַאהעג טינ ךָאנ ליומ ןיא גָאט ןצנַאג ַא
 .רענייב יד ,יוא ,עניימ רענייב יד ,יוא
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 .קירוצ ךיז טגייל

 רָאג קיניוו ?עלַא ךיז ייז ןעמַאז סָאװ
 טלעוו עצנַאג יד ;ייז רַאפ גָאט רעד
 ?ןעוו ןוא סָאװ ןוא .ייז ןטלָאװ ןעגנולשעגניירא
 טקַאּפעג לופ עברָאט ןיימ טגנעה טָא
 .עניימ רענייב יד ,יוא ...הלח טימ ,טיורב טימ

 .ףיוא רעדיו ךיז טצעז

 חכ ןייק ָאטינ .ַאזַא שינרעטצניפ ַא
 ,לּפמעל סָאד ןדניצנָא ןוא ךיז ןלעטש וצ

 .ןקעטשרַאפ וצ ןביוש יד סָאװ סעּפע טימ

 רעדינַא טלַאפ ..שינרעטצניפ רעד ןיא טרַאש ,ףיא ךיז טלעטש

 .קירוצ

 .בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג ,ָא

 ךיז טעילוט ,םיא ןבעל ןגיל סָאװ סעטַאמש יד ךיז ףױא טפרַאװ

 .םלוג רעד ןירַא טמוק סע .ליטש .טרעביפ ןוא ןייא יז ןיא

 .ךיז ןרעק וצ ואוו טינ סיױו .רדח ןטימ ןיא ןייטש טבילב

 .טגירוש

 רעקנַארק
 ּפָאק םעד ףיוא טבייה

 ?ןעמוקעג ?רעוו ןעמוקעג טָאג ןעקנַאד ןיוש

 םלינ

 .טגייוווע

 רעקנַארק
 ? הלוח ַא ןרעפטנע וצ גנוצ ןייק ָאטינ

 ? ריא טנעז רעוו ? ַאה ,ריא טגייווש סָאװ

 םלוג
 ,ףגיירר

 רעקנַארק
 .קערוש רעקידנסקַאוװ טימ

 ? ריא טנעז רעוו
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 .םענעמוקעגנירַא ןפיא טקוק ןוא טעּפמיא טימ ףױא טגנירפש

 : ןדלַאװג טכַאמ

 | ! רעייפ ! רעייפ
 ,עגר ַא טרַאװ ...טרעפטנע ?ריא טנעז רעוו

 .לּפמעל סָאד ןדניצנָא לעוו'כ

 .ועסערג ךָאנ טרעוו קערש ןייז .לפמעל ןקידרעכיור ַא ןָא טדניצ

 ?טינ ריא טדער סָאװ ? ָאד ריא טפרַאד סָאװ

 ? ןַאמערָא ןַא

 םלוג
 ,ןרע רעד ףיוא קעוװַא ךיז טצעז .טגיױוש

 רעקנַארק
 ? ןפָאיײלש תאד טליוו ריא

 םלוג
 ,רימ וצ דער טינ

 רעקנַארק
 .רָאג עברָאט ַא ןָא ? יא טמוק ןענַאװ ןופ

 ?גַָארּפ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 טלוג
 ,רימ וצ דער טינ

 רעקנַארק
 עלופקערׂש טימ טקוק ,רעגעלעג ןייז ףױא קירוצ ךיז טפרַאװ

 ןיא ןירַא טייג ,ףיוא ךיז טלעטש םלוג רעד .םלוג ןפיוא ןגיוא

 םױק ,הצ ריט ןגעקטנַא טנַאװ ַא ייב ךיז טצעז ,רדח ןטייױוצ

 .טייקלקתט רעד ןופ סױרַא םיא טעז ןעמ סָאװ

 .רעדנילב רעד ןוא רעטיור רעד ןיירַא ןעמוק סע

 רעטיזר
 ? טסייטשרַאפ

 רעדנילב
 !ןעזעג טוג וטסָאה יצ
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 רעטיור
 .ןענעקרעד ךיילג ןעמ ןעק רמוכ ַא

 רעדנילב
  ןייז תמא לָאז

 רעטיור
 ,תמא ןייז זומ ןדייר עלַא זַא

 רעדנילב
 ?ןעגנַאגעג רע זיא זדנוא רעטניהא

 רעטיור
 -- ,רעמ טינ ,זדנוא ןופ טירט קיצנַאוצ ַא
 ןקעטש רעד טנַאה ןיא ,ליטש ,ןגיובעג
 ,טייז ַא ןָא ךיז טרעקעגּפָא גנולצולּפ ןוא

 רעדנילב
 ןעז טינ לָאז ךיא טפָארטשעג ךימ טָאה טָאג זַא

 ,ךָאנ זדנוא טגָאי סָאװ ,םעד ןופ טירט יד

 רעטיור
 .טשטנעבעג רָאג רשפא ןוא ?טפָארטשעג

 ,רעקירעטיצ ןייק טינ ןיב ךיא -- ךָאד טסייוו וד

 .םעטָא רעד טקַאהעגּפָא ךיז רימ טָאה ןגעווטסעדנופ

 רעדנילב
 טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רעלטעב ןייק טינ ןופ סופ רעד

 .סָאלש-רעפניפ םוצ רעהַא געוו ןפיוא ןטָארטעג

 רעטיור
 -- .רעהַא ןייג וצ ןצעמע ןפור רָאנ ריבורּפ ,ונ ַא
 ןלעטשסיוא ריד רָאנ ןגיוא רָאּפ ַא רעדעי טעוװ
 .עלַא .ארומ עלַא ןבָאה תוברוח רַאפ

 רעדנילב
 ?טינ ארומ ןייק ןעד ןבָאה רימ --- רימ ןוא
 -- רָאנ ןפָאלשרעביא ןעמוק רימ ,רעמ טינ
 .זדנוא טיה ןוא ףָאלש רעד ןיוש זדנוא טלעטשרַאפ
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 רעטיור
 געו רעזדנוא ףיוא טסעז וד וַא ,גנולצולּפ ןוא

 == == == ריד רעטניהַא טירט סנדמערפ ַא

 ?טירט עדמערפ ןלעװ ןענעק סָאװ ? טסײטשרַאֿפ

 רערנילמ
 ;סייו רעקידעבעל רעד טָאג ?ןלעװ ןענעק סָאװ
 ,רעטָאפ רעזדנוא זיא רע רָאנ

 : גנולצולּפ

 ?ןיילַא ָאד ןענייז רימ

 רעטיור
 .טֿפָאלש .ָאד טגיל הלוח רעד

 רעדנילב
 ?הלוח םעד ץוח ןוא

 רעטיוו

 ,רָאנ הלוח רעד : ריד ךָאד גָאז ךיא

 רעדנילפ
 .םורַא טוג ךיז קוק ,ונ ? רימ ךיז טכוד יצ

 רעטיור
 ?ןטסגיימ סָאװ

 רעדנילב

 ןקנַארק םעד ןָא ּפָא ךיז טגָאלש ,טנעה יד טימ טּפַאט

 .ףיוא ךיז טפַאכ רעקנַארק

 רעקנַארק
 .רעסַאװ לסיבַא טגנערב .רעסַאװ לסיבַא

 רעטיור
 .ָאד רעסַאװ ןייק ָאטינ

 רעקנַארק
 ,ןיינ ,ָא --- .ייברעד ָאד רדח ןטייווצ ןיא
 ,רענייא רעדמערפ א טציז טרָאד ,ןיהַא טייג טינ

69 



 רעטיוו
 ? רעדמערפ ַא

 רערנילב
 -- זַא גָאז ךיא ?ןיוש וטסרעה

 .רדח ןטיױוצ ןופ ןלעווש יד ןָא טּפַאט

 ?ַאה ,רעדמערפ רעד ָאד זיא רעוו ? רעדמערפ ַא

 רעטיור
 .ֿפַא טגנירפשע ןוא ןיירַא טקוק

 -- -- רעד טָא .רעקעהיץלָאה רעד ,רע ,רע

 רעדנילב
 ? -- -- -- ןעלהרובד ךָאנ ױזַא טָאה סָאװ רעד טָא
 ?רעהַא רָאג רע טמוק יװ ?ָאד רָאג

 רעדנילב
 .רעליטש דער ,יירש טינ

 ,ךיז ןצייר טינ טגָאזרַאפ ךָאד טָאה בר רעד

 רעטיור
 ,ױזַא גָאז ךיא ? סָאװ ,ךיז ץייר ךיא
 ? רעהַא טכַארבעג םיא טָאה רעוװ רָאנ

 רעקנַארק
 ,ןעמוקעגניירַא רע זיא ןיילַא

 ,ןפרָאװעגנָא קערש-טיוט ַא רימ ףיוא

 רעטייר
 .קערש-טיוט ַא ןפרַאונָא יאדוא ןעק רענױזַא

 רעדנילב
 .םכח ןייק ייז טינ ,ליטש ייז
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 םלוג

 .ריט ןיא ךיז טזײיװ

 .ָאד ןרָאװעג טנָאמרעד זיא ןעמָאנ ןיימ רעה ךיא

 רעטיור
 -- טגָאזעג בָאה ךיא ...ןייג ?ןעמָאנ ןייד

 -- טניימעג בָאה ךיא

 םלוג)
 .רעמ טינ ןָאמרעד

 .קירוצ ןירַא טײג

 רעטיור
 טָאג ןעקנַאד טסגעמ ? טסייטשרַאפ

 .טינ םיא טסעז ןוא דנילב טסיב וד סָאװ

 רעדנילב
 .ברקמ םיא זיא ןילַא בר רעד

 רעטיור
 .טרָאװ ןיימ רעה וד .טַאלג טינ ָאד סעּפע זיא'ס

 רעקנַארק
 .רעטצנעפ יד טקעטשרַאפ

 רעטיור
 .גָאז ,רעכעל יד

 רעקנַארק
 ,טלעק ןיא טפרַאװ ךימ .טקעטשרַאפ

 רטטיוד
 ,עטלייצעג -- ערעזדנוא סעטַאמש יד

 !ןקעטשרַאפ סָאװ טימ ;לָאצ ַא ןָא -- רעכעל יד

 רעקנַארק
 .בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג ,ָא
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 רעדנילב
 ענעכילקעגנָא םיזוב ןופ סױרַא טמענ ,דרע רעד ףױא ךיז טצעז

 לינק ַא יא טלקיוו ,תועבטמ

 רעטיור
 ריא ןופ סיױרַא טלסיירט ,עברָאט ַא טנַאו ןופ רעטנורַא טמענ

 .ןדנילב םוצ .ךעלקערב

 ,הטורּפ ןייק -- ךיא ןוא ?ךס ַא ?טכַאמעג ךס ַא

 רעדנילב
 .םיחב ןיא קירוצ טלַאהַאב ,לּפינק סָאד טלקיוורַאפ

 ? ךס ַא יצ ךיא סייוו ןענַאװ ןופ .ךס ַא
 .עניימ ןגיוא עדנילב יד גערפ וד
 .ךיא טינ --- ייז .תובדנ ייז ןביילק סָאד

 ,סנייא זיא רימ רַאפ טכַאנ ןוא גָאט זַא
 ...םיזוב ןיא שטָאכ לּפינק ַא ןייז לָאז
 .עניימ ןגיוא עדנילב יד גערפ וד ,ָאי ,ונ

 רעטיור
 .ןעגנַאגעגסױא ןיוש טיורב עצנַאג סָאד
 .ןגרָאמ קיטיירפ .ןגרָאמ תולח עשירפ ךָאנ

 .טדניברַאפ ,עברָאט ןייז ןיא סעטַאמש ןירַא טקַאּפ

 ...טקַאּפרַאפ ,טיירג עברָאט יד ןייז לָאז

 רעדנילב
 .טינ רעה ךיא ?טרָאד וטסדער סָאוװ

 רעטיור
 !ןדער וצ ןעד ךיא בָאה סָאװ --- ,דער ךיא
 .טקַאּפרַאפ ,טיירג ,ךיא גָאז ,עברָאט יד ןייז לָאז

 רעדנילב
 -- יםעד וצ טינ וטסגָאז סָאװ
 .ןענווַאד בירעמ ןסעגרַאֿפ

 ,טנַאװ רעד וצ ךיז טלעטש

 =- -- -- ןוע רַּפכי םוחר אוהו
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 ענרעצליה י7 .רעטַאברָאה רעד ןיירַא ןעמוק סע .ליטש טנווַאד
 עטליפעגנָא טימ עלַא .רעקירעדינ רעד ןוא רעכיוה רעד ,סופ

 ןגעקטנַא ייז טייג רעטױר רעד .סעברָאט

 רעטיור
 ,חרוא ןָא ,רימ ןבָאה חרוא ןַא

 -=- == == ףיוה-לוש ןפיוא סָאװ רעד טָא

 עלַא
 ? חרוא רעסָאװ

 רעטיור
 ? רָאג טרעהעג טינ ?ריא טמוק ןענַאװ ןופ

 .ףיוה-לוש ןופ רעקעה-ץלָאה רעד

 רעכיוה
 ? רע זיא ָאד -- ? תמא עקַאט זיא

 .םיא טימ גארפ ךָאד טכָאק סע

 רעטיור
 -- רעטצניפ רעד ןיא ןגָאלשרַאֿפ ךיז .רע טציז ןָא
 .ןגיוא יד טימ טרָאד טצָאלג ןוא

 ,ןירַא ןקוק עלַא

 רעקירעדינ
 !לודיג ַאזַא

 רעטיור
 .ארומ ַא .ךָאנ ןרעהרעד ןעק רע .יירש סינ

 םופ ענרטצליה
 ? סָאװ ,ךיז טגָאלש רע

 רעטיור
 ,קוק ַא טוט רע -- גונעג

 !ךיז רע ףרַאד ןגָאלש ךָאנ ,ץרַאה סָאד ןייא טלַאּפ

 רעכיוה
 ? םיא ןעמ טפור יו
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 רעטיור

 :ליטש רעייז

 .לסָאי זַא ,טנָאז ןעמ

 .םייז רעד ןָא ךיז ןקור עלַא .ןירַא טנַאּפש םלוג רעד

 םלוג

 .ָאד ןרָאװעג טנָאמרעד זיא ןעמָאנ ןיימ
 ,רעמ טינ ןָאמרעד

 ,קירוצ ןירַא טייג

 רעטיור

 .טנייה ןיוש לָאמ עטייווצ סָאד
 ?ןועגיש תצזַא טרעהדעג .,רימ וצ ץלַא ןוא
 .טגָאזעג ליטש ,ךיז טכוד ,בָאה'כ

 רעקירעדינ
 ?ןענָאמרעד סינ ןעמָאנ ןייז רָאג ןיוש רָאט ןעמ ,זיא סָאװ

 ,טזעעדיחרַאפ ןָא ךיז ןקוק עלַא

 | רעכיוה
 ,הברוח ןיא זדנוא וצ ךיילג --- הרצ ַא ואווַא

 רעטיור
 .טקישעג רעהַא םיא טָאה ןילַא בר רעד

 עלַא
 !ןיילַא בר רעד

 .םעברָאט ערעייז רעדנַאנַאפ ןדניב ןוא ךיז ןצעזעצ

 רעטיור
 !טינ םענייק ריא טָאה טנגעגַאב
 -- -- י- רמוכ רעד

 עלַא
 ? שואעדַאט ? רעוו
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 רעדנילב
 ןדער טינ לָאז ןעמ טנַאה רעד טימ טכַאמ קידנענווַאד

 ...ששש . ..ונ .ֹוג

 .עטלעטעבעגנָא סָאד סױרַא ןגייל .ליטש ןגיױוש עלַא

 רעטיור
 ,טקַאּפעגנײא עברָאט ןיימ ןיוש בָאה ךיא ןוא
 ...טשרע ךיז טגיילעצ ריא ןוא
 ,החרט יד טסיזמוא ,ערעייא החרט יד טסיזמוא

 רעכיוה
 !טרָאד רע טדער סָאװ

 , רעטיור
 !טרעהעג טינ ריא טָאה יצ --- ךייא ךָאד טגָאז ןעמ
 .ןענַאד ןופ ןבײרטסױרַא ןעמעלַא זדנוא ליוו ןעמ

 רעדנילב
 ...שש .ַא ,שש

 רעכיוה
 !הברוח רעד ןופ ?ןענַאד ןופ ?ןבײרטסױרַא
 .אגקמ זדנוא זיא סיואכרוד גארּפ ןוא
 :טנייה ןעמ טגערפ ,טינ טמוק ןעמ ואווַא
 ...ךָאנ רַאפ סָאלש-רעפניפ ןיא ןַארַאפ ץַאלּפ זיא

 סָאלש-רעפניפ רעצנַאג רעד --- ?ןיוש ריא טײטשרַאפ
 ןדיי טימ טקַאּפעגנָא ןרעוו טעװ
 .רעזיה עלַא ןופ ענעבירטעגסױרַא
 ,ןביירט ןעמ ןעק רעזייה ןופ --- ןיוש ריא טיײטשרַאפ
 ןביירט תוברוח ןופ טינ רעבָא ךָאד ןעק ןעמ
 טָאלש-רעפניפ רעד סָאװרַאפ ,ןיוש ריא טיײטשרַאפ
 ?ןדיי טימ טקַאּפעגנָא ןרעוו טעוו

 רעדנילב
 ...ששש ,ונ ,ךַא

 רעטַאברַאה
 ךיוא ןענַאד ןופ טעװ ןעמ זַא ןוא

 ?םולשו סח ,ןביירט ןעמוק זדנוא



 רעכיוה
 :ערעזדנוא סעברָאט יד ןענעפע ןלעװ רימ

 ,טמענ ,ןצנַאגניא וצ-טמענ --
 -- ןצנַאגניא ןעמענוצ ןלעװ ייז זַא ןוא

 : ןצנַאגניא ןעמענוצ ןלעװ ייז ָאי ,ונ

 ,טיורב רעקיטש יד ןוא תולח יד

 ..?ךָאנ סָאװ ? ךָאנ סָאװ --- ןוא םידגב יד
 .ןצנַאגניא ןעמענוצ ןלעװ ייז ,ָאי ,ונ

 רעדנילב

 ,טנַאװ רעד יב טייטש ,ןענווַאד טקידנע

 ,ןדיי ,למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ

 רעקנַארק
 ,ףיוא ךיז טצעז

 ווצ רע טקוק -- למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ ,ןַארַאפ

 ןעלטעב ןופ גָאט ַא ךָאנ ןציז רעלטעב יו
 ,טיורב רעביא ,תולח רעביא ןגָאלק ןוא
 רעדינַא דימ ןלַאפ ייז זַא ןוא
 ,ןפָאלש ייז ןוא ןגיוא יד וצ-ןכַאמ ןוא
 .עטכַאװַאב טינ תולח יד ךָאד ןביילברַאפ

 ןעמענוצ ייז ןוא ןעמוק ךָאד ןעק רעדעי ןוא
 .רעייגכרוד א רָאנ ,אנוש ןייק טינ וליפא
 ,טינ טּפָאלש -- רעד רעייגכרוד ַא זיא סע רעוו לייוו

 ,טינ טפָאלש ןוא רעטערומכעגנָא ןַא טציז רע
 -- .ןפָאלש ןוא דימ ןענייז רעלטעב ןוא
 וצ רע טקוק ,למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ

 רעכיוה
 ?רע טדער סָאװ ? םיא טימ ןיא סָאװ

 רעקנַארק
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 ?סָאװ זיא ,ונ .טלטעבעג טינ געט ייווצ ןיוש
 ,טרירעג טינ ,ןדנוברַאפ טגיל עברָאט ןיימ
 טנעקעג גנַאל טָאה טלָאװעג טלָאװ סע רעוװ ןוא
 .ןײגקעװַא ,ןעמענוצ ןוא ןדניבּפָא יז
 ? סָאװ זיא ,ונ .ןעמוקעג טינ רענייק זיא



 ; ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןעמוק ךָאנ ןעק ןעמ
 ...טעּפש טינ ןיא לָאמנייק לייוו

 -- .טגייה ןעמוק וליפא ןעק ןעמ
 וצ רע טקוק ,למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ

 רעדנילּב

 ?אה ,רע טדער סָאװ

 רעקנַארק

 ןגעלעג גָאט ןצנַאג ַא ךָאד ךיא ןיב טָא
 ןעזעג ,טרעהעג ץלַא ןוא

 ןרעה ןוא ןעז ץלַא ןעק סע רעװ ןוא
 .טרָא ןייא ףיוא ןגיל ףרַאד
 -- ןפורעג ךיוה בָאה ךיא ןעמעוו ןוא
 ...ןעמוקעג טינ רענעי זיא
 -- ןפורעג טינ בומוה ךיא ןעמעוו ןוא
 . . . ןעמוקעג ָאי רענעי זיא
 ןעמוג ןיימ רַאפ רעסַאװ לסיב עטצעל סָאד

 ; ןרָאװעג טגנַאלרעד טינ זיא
 ,קערש רַאֿפ רָאנ רעייפ ךיא בָאה ןדנוצעגנָא ןוא
 דרע רעד וצ םינּפ ןטימ ןלַאפעגוצ ןוא
 -- .טשרָאד ןטליטשעג טינ ןיא

 ןפורעג טינ בָאה ךיא ןעמעוו לייוו
 ...ןעמוקעג ָאי רענעי זיא

 עלַא
 !רע טדער סָאװ ? יא טימ זיא סָאװ

 רעקנַארק
 ,רעמ טינ דער ךיא ,רעמ טינ דער ךיא
 -- .ןפורעג טינ בָאה ךיא ןעמעוו רענעי ןדער לָאז
 ...ֹוצ רע טקוק -- למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ

 רעד .רעגעלעג ןיא ןייא ךיז טבָארג ,קירוצ קעװַא ךיז טגייל

 ןופ עלַא .ריט רעד יב ןייטש טביילב ןוא סיױרַא טמוק םלוג

 ּפָא טסעמ .םוחנת ןײרַא טמוק םעד ןיא .טינ ךיז ןריר קערש

 -עגוצ ַא טײטשש ןוא םלוג םעד טעזרעד ,ןגױא יד טימ ןעמעלַא

 .רעטדימש

 רעטיור
 ,דלַאב ךעליירפ ןייז טעוו סע
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 םוחנת

 טרַאה וצ טײג .טשינרָאג טגָאז ,קוק ןזייב ַא םיא ףיױא טיג
== 

 .לוק ןפיוא ךיז טכַאלעצ ןוא סםלוג םוצ

 רעכיוה
 ? רענעגושמ ,וטסכַאל סָאװ

 םוהנת

 :םלוג םוצ

 !ייז טסנָאק וד

 .רעגניפ יד טימ ןעמעלַא ףיוא טלטייט

 !ןעוט ייז סָאװ טסעז וד 1 ןענייז יז רעוו טסייוו וד

 ;ייז גָאלשרעד -- טנעה עסיורג ךָאד טסָאה וד
 ;יײז טערטעצ -- סיפ עסיורג ךָאד טסָאה וד
 ?יז זיא ואוו --- ריד ייב קַאה ַא ןעזעג בָאה ךיא
 ? דרָאב עטיור יד ? ברָאה םעד טסעז וד
 ,םיא טלַאּפשעצ -- סופ םעד טסעז וד
 ,ץלָאה ןטלַאּפש ךָאד טסנעק וד

 םלוג
 םוחנת .שינרעטצניפ רעד ןיא קירוצ ןירַא טייג .טינרָאג טגָאז

 .ֿפָאק םעד םורַא טמענ ,דרע רעד ףיוא ךיז טצעז

 רעטיור
 ! רענעגושמ ַאזַא

 רעכיוה
 ,גנוצ רעד רַאפ ןָאט ּפעלש ַא רָאנ ןעמ ףרַאד םיא

 ,ליטש ןגיױוש עלַא

 םוחנת

 -- !סָאבעלַאב רעד ךיא ןיב לייוורעד
 ,עניימ ןענייז ןלעווש יד

 ,עניימ ןענייז ןביוש עטקַאהעגסיוא יד
 -- רעהַא טזָאלעגניירא ךייא בָאה ךיא ןוא
 !ךיא
 ! ךיא
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 ,טכענ ןביז ךָאנ ,געט ןביז ךָאנ
 ,ןייטשפיוא טעװ רע --- ןוא
 ,רעהַא ןרעדינרעטנורַא ןגָאװטיײר ןקידרעייפ םענופ

 ; ןייג ןזומ עלַא ריא טעװו טלָאמעד
 ,םיא וצ טרעהעג סָאלש-רעפניפ רעד

 ...שרוי ןיימ --- םיא וצ
 ןעיירש תוברוח עלַא יו טינ ריא טרעה יצ

 : ןפור ןביוש עלַא יו
 ...?ןיש רע טמוק ןעוו
 ,סעטַאמש יד ףיוא-טביילק
 .סעברָאט יד טדניברַאפ

 גנוניואוו יד ףױא-טמַאר
 / .שרוי ןיימ ןופ

 רעד ,טײלעמערָא עקידנרעדנַאװ עדמערפ ייוצ ןירַא ןעמוק סע

 -- חישמ ןוא איבנה והילא --- רעגנוי רעד ןוא רעלטעב רעטלַא

 ןוא טנעה יד ןיזל סנקעטש טימ ,געוו ןגנַאל ןופ עטביױטשרַאּפ

 .דימ רעייז עדייר .סעציילפ יד ףיא סעברָאט

 טײלעמערַא עדיימב
 .ןדיי ,ךייא סנווָאנ טוג ַא

 .רָאא טוג :ןרעפטנע עלַא

 רעלטעב רעטלַא
 .םוטעמוא ןדיי .טסעז ,ונ .טוג ןפָארטעג
 ?ָאד ןפָאלשרעביא ןענעק ןלעוו רימ
 -- ? ןדיי ,ריא טגָאז סָאװ

 רעכיוה
 .עדייז ,יאדוא

 ןעמוחנת ץוחַא עלַא וא רעלטעב עדייב וצ סכילע םולש טיג

 .עבלעז סָאד ךיוא ןעוט ןעקנַארק סעד ןוא

 רעלטעבכ רעטלַא

 ...םולש םכילע ,ןדיי ,םולש םכילע

 ,אמתסמ ,ױזַא ליד ןפיוא ךיז טּפָא"לש ריא

 .ןרַאּפשוצ ןיוש ױזַא ךיוא ךיז רימ ןלעװ ,ונ

 ...ןקיטכענרעביא רָאנ ,טכַאנ יד ןקיטכענרעביפצ רָאנ
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 רעטיור
 ,עדייז ןפָאלש ָאד טכענ עלופ ַא טנעק ריא
 ןעמעלַא רַאפ גונעג סיורג ןענייז תוברוח יד

 רעלטעב רעטלַא
 ,רעמ טיג ,ןקיטכענרעביא רָאנ ָאד ןפרַאד רימ
 .געוו ןיא ךיז ןזָאל רעטייוו ךיילג גָאט ןטימ ןוא
 ,רע -- רערעמ ךָאנ .דימ ןענייז רימ
 .געוו ןגנַאל םוצ טניואוועג טינ ןוא גנוי ךָאנ
 -- -- -- סיפ ענייז ךָאנ וצרעד

 ןצעזסיא ךיז ןעמענ ןוא ךיז ןופ סעברָאט יד רעטנורַא ןפרַאװ יד

 רעכיוה
 ,טקניה רע --- עקַאט עז ךיא

 רעלטעב רעטלַא
 סיפ ענייז ףיוא ךיז ןדנואוו ןבָאה סע
 ,ןגָאלשעגסױרַא ןייג ןגנַאל ןופ
 -- ןעורסיוא ךיז טפרַאדַאב טלָאװ רע
 .ףיורעד טייצ יד ךָאנ ןעמוקעג ,טינ רעבָא זיא

 רעכיוה
 ?ץעגרע ןיא טלייפצ ריא

 רעלטעב רעטלַא
 ,טינ ןלייא רימ ,ןיינ

 געט עטצעל יד .טליײיַאעג רימ ןבָאה וצרעהַא
 .,רימ ןענייז ןעגנַאגעג טכַאנ ןוא גָאט ורּפָא ןָא
 ...ןיוש ן"לייַא טינ רימ ןלעװ רענָא ןענַאד ןופ

 רעכיוה
 ? גארּפ ןיא סעּפע טפרַאד ריא

 רעלטעב רעטלַא
 . . .ןֿפרַאד רימ ָאי . . ןפרַאד רימ

 !גארפ ןיא ךייא ייב ָאד סעּפע ןעמ טרעה סָאװ

 רעכיוה
 .עדייז .ךעליירפ טינ

 רעלטעב רעטלַא
 ?ףךעליירפ טינ ? ױזַא
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 טבייה ,ךרע רעד ףױא ךיז טצעז רעלטעב רעגנוי רעד .ליטש

 םעטַאמוע טלקיו .םיפ ענייז ןופ ןדנואוו יד ןדניברעדנַאנַאפ ןָא

 .קירוצ טלקיוורַאפ ןוא סעטַאמש ךָאנ

 רעטַאברָאה
 ,ןדיי ,רעלטעב ןייק יו רפאג סיוא טינ טעז רע

 --- םינפ לדייא ַאזַא

 רעכיוה
 ? שדייז ,טייוו ןופ טמוק ריעצ

 רעלטעב רעטלַא
 .ןיוש טכַאנ זיא ָאד ןֹוא .,טייוו רעייז ,רעייז ןופ
 .סָאלש ַא -- זדנוא ןגעקנַא טשרע ,ןעייג רימ
 ,ןריט עטסוּפ ,רעטצנעפ עטסוּפ :ןעעז רימ
 ...ןייגניירא רעהַא ןעק ןעמ : רימ ןטכַארט זיא
 טכַאנ עצנַאג יד רימ ןלעװ ןיוש טנייה ,ונ
 .ןעורסיוא ןוא ןפָאלשסיױא ךיז

 רעלטעב רעגנוי
 .ךימ יוַא ,ךיא ןיב דימ ױזַא

 י !וֹׂש

 רעלטעב רעטלַא

 .ןעמוחנת ףיוא טזייוו

 ?לבָא ןָא יו סעּפע רע טציז סָאװ

 רעכיוה

 .עדייז ,ןעניז טבענופ לסיבַא

 .סיפ ענייז ןופ ןדנואוו יד ט"י?קיוו רעגנוי רעד יו ןקוק עלַא

 רעלטעב רעגנוי
 -- -- .ןצַאלּפ ,רעדנַאנַאפ רעמ ץלַא ךיז ןגָאלש ייז
 .ןיב ךיא דימ יו ....ינק יד ןיוש ןכיירג יז
 - ...ךיז ןּפעלק טניימ ןגיוא יד

 ןייא טפָאלש ןוא דרע רעד וצ וצ-טלַאפ

 | רעלטעב רעטלַא

 ֿפָאק סנגנוי ןרעטנוא עברָאט ַא רעטנוא טגייל

 ,ףָאלש וד ,ףָאלש ונ
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 םוחנת
 .ףיוא טגנירפש

 --- ָאד ןפָאלשרעביא םיחרופ+ ןעמוק סע
 ;טינ ןעמ טגערפ רָאג ךימ ןוא
 ! סתםגבעלַאב רעד ךיא ןיב לייוורעד

 | רעטיור
 ? טפָאלש ןעמ זַא ,טינ טסעז וד ,ליטש ייז

 םוחנת

 ?ןפָא-לש וצרעהפא רָאג רע טמוק יו ?טּפָאלש רע

 ,רע ףרַאד ןכַאװ
 ! ןגיוא ענייז רע לָאז ןסײררעדנַאנַאפ
 ,ןייז קיכַאװ ןעמ טמוק וצרעהַא
 ,ןרעטיצ
 ,ןרעביפ
 -- ...ןרעיול
 ,ןייטשפיוא ןפרַאד עטיוט
 ! ןפָאלש רָאג --- רע ןוא

 רעטיור
 ,רענעגושמ ,ליומ סָאד ךַאמרַאפ

 .ךעדינַא טלַאפ םוחנת ,סױטש ַא םיא טוט

 רעלטעב רעטלַא
 ,ןדיי ,םיא טגָאלש טינ

 רעטיור
 .ךייא גָאז ךיא ,ןטלַאהסיוא טינ םיא ןופ ןעק ןעמ

 .תורצ ָאד גונעג ךיוא םיא ןָא זיא'ס

 םוחנת

 :טיירש ןוא טגיל

 ,ןייטשפיוא ןפרַאד עטיוט
 -- -- ?ןפָאלש לָאז -- רע ןוא

 ל"רהמ
 עגנערטש עזייב טימ טקוק .רעקידנלייא ןַא ןירַא טמוק
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 עלַא
 .טרעדנואוורַאפ

 !בר רעד !בר רעד

 ל"רחמ
 ןגיוושליטש גנַאל ַא .םיא ףױא רעטלַא רעד ,ןטלַא ןפיוא טקוק

 :םעכ טימ טגָאז ל"רהמ

 ?ָאד עדייב ריא טוט סָאװ ? ָאד ריא טוט סָאװ
 ?טקישעג ךייא ךָאנ טָאה רעוו
 ?ןעמוק ןסייהעג ךייא טָאה רע ןוא

 רעלטעב רעטלַא
 .ןקיטכענרעביא רָאנ געוו ןגנַאל ןופ ,ןקיטכענרעביא רָאנ

 ל"רהמ
 !ןעמוק רָאג ןיילא ?ןעמוקעג ןיילא
 ערעייא ךעלקעּפ יד לענש ףיוא טמענרַאפ
 ,טייג --- ןופתצ
 .סייה ךיא

 רעלטעב רעטלַא
 .געוו ןגנַאל ןופ דימ ןענייז רימ

 -- טלייאעג ױזַא ךיז ןבָאה רימ

 ל"רהמ
 ? טלייאעג

 .סייה ךיא .קירוצ לענש ףיוא טלייא ָאט

 רעלטעב רעטלַא
 .םיא קעװ טינ .קַאמשעג ױזַא טּפָאלש רע

 ל"רחמ
 ?ָאטיג ןיוש תוברוח ןייק רעמ זיא
 .ףיוא םיא קעוו ? ךייא טלעפעג ָאד רָאנ

 .ןקעטש ןטימ טּפַאלק

 !ןלייא רָאג ןיילַא !ןעמוק רָאג ןיילַא
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 רַאג רע טרעוו םיא טעזרעד רעטלַא רעד יו .ןיירַא טמוק םלוג

 ףױא טמענ ,ןרעטיצ ןָא טבייה ,ךיילב טרעוו רע .רערעדנַא ןַא

 ,רעלטעב ןגנוי םעד ןקעוװ לענש

 רעלטעב רעטלַא
 !רעכיג ָא ,ףיוא ייטש ,ףיוא ייטש

 .ןייז ןזומ רימ ,ןייג ןזומ רימ

 ןכַאז ענייז ןביילקפיותל טמענ

 רעלטעב רעגנוי

 ; ןפָאלשרַאּפ

 .לסיב ןייא ךָאנ ,ןפתצלש לסיבַא ךָאנ ָא

 : ךיז ןלייא ןוא ןרעטיצ ךיוא טמענ ןוא םלוג םעד טעזרעד

 .לענש ,ןיגקעװַא לענש שבוק

 .שינעלייא ןיא סױרַא ןפיול ןוא ןכַאז יד ךיז ףיוא ףױרַא ןּפַאכ ייז
 .ןפיױלכָאנ ליװ ,ייז ךָאנ זָאל ַא ךיז טוט םלוג

 ל"רהמ
 : םיא טלַאהרַאפ

 ? ןיזדואוו

 םלוג
 ,ייז וצ ליוו ךיא  .ייז טימ

 ל"רהמ
 טייצ רעיז .ריד סייה ךיא ,ָאד ייז

 ,טייצ ןייד זיא טציא ןות+ ,ךָאנ ןעמוקעג טינ זיא

 :ןדיי יד וצ

 .ןסיוו טייז ,רעהַא טייג שואעדַאט

 .קערש ןופ ןעלמוט עלַא

 רעלטעב עלַא
 ? שואעדַאט -- ןפאט רע ליוו סָאװ



 ל"רחמ
 .ןענַאד ןופ ןבײרטסױרַא ןעמעלַא ךייא ליוו רע

 .רערעזדנוא טינ זיא םערוט"רעפניפ רעד

 םוחנת ןוא הלוח רעד .סעברָאט ערעייז ןדניבפיונעצ ןּפַאכ עלַא

 .רעירפ יו ןביילב

 ל"רחמ
 :ןבלוגםוצ טיי-דרעליטש

 ?ןָאט וצ טסָאה וד סָאװ ןסיוו טסעוו

 םלוג
 ,יבר ,ןסיוו לעוו'פ

 ל"רחמ
 ,טיוט ףיוא טינ רָאנ

 טלוג
 ,יבר ,ןסיוו לעוו'כ

 ל"רהמ
 . ..ןייטשפיוא לָאז ריד ןיא סאו הארנ וניא רעד

 ,טרַאװ ןוא ןיירַא ייג טציא

 טייג ל"רהמ .ץַא 79 ןקידרעירפ ןייז וצ קירוצ קעווַא טייג םלוג

 ןביילקפיולל ןוא קערש רעייז ןיא ןָאטרַאפ ,רעלטעב יד .םױרַא

 שואעדַאט ןײירַא ןעמוק סע .טקרעמַאב טינ רָאג ןבָאה ,סעברָאט יד

 .ךַאנָאמ ַא ,רעטײלגַאב ןייז טימ

 שואעדַאט

 -- רעלטעב עקידטשרמולכ יד ןָא ייז טסקוק וד
 ; ןדייב זדנוא ןופ ,רימ ביילג ,רעכייר ןענייז ייז

 -- רעטשלעפעג ַא זיא ברָאה רעד ?ברָאה םעד טסעז וד

 .סעטַאמש עטליונקעגפיונעצ

 ףךַאנָאמ
 ; ֹוזַא בוא ,רעטַאברָאה רעד ,רעלטסניק א רע זיא

 שואעדַאט
 -= טינ רעדנילב ןייק זיא ,רעדנילב רעד ,רעד ןוא

 ןגיוא עטכַאמעגוצ יד -- ייז ןענעק רימ
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 ךַאנָאמ
 טו

 :ןעמורק ןפיוא ןָא טזיו

 -- םיא ףיוא ןייז דשוח טינ ןיוש ,רעטָאפ ,וטסנעק סָאד
 ,ןפָא ץנַאג סױרַא טקעטש לצעלק ןייז

 שואעדַאט
 טינ םיא ביילג

 ,ץלָאהד סָאד ןּפַאטנָא טסלָאז וד ו"ליפַא
 סופ ַא ןדײנשּפָא ןענעק ענױזַא

 ,עברָאט ַא ןיא ןטלַאהַאב סע ןטלַאה ןוא
 ,קירוצ ןעמענסורַא ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא
 ,ָאד םיטַאבעלַאב יוװ ךיז ןבעל יז

 ;ןעוועג טלָאװ םערוט רעד רערעייז יו ױזַא
 ,טצעזעגנָא לגענ טימ ,טרימשרַאפ -- טנעוו יד
 ןקיטשרעד וצ םעטָא םעד טּפַאכרַאפ טפול יד
 םור רעד טצנַאלגעג לָאמַא סע טָאה ָאד ןותצ

 ;ןטשריפ ןוא טײל-לדַא ,םירובג ערעזדנוא ןופ
 ןליד עטפיורשעצ ,עטקיזיילרַאפ יד ףיוא
 ;סיפ עכעלגינעק ןבָאה ןטָארטעג
 טנעוו יד ןופ ןעיירש סע יװ ,טינ טסעז וד
 .ןעיירע"לַאמ עטיײּפשרַאפ ,ענעבירעגּפָא יד

 ךעלטייק ןעגנעה ךָאנ ,טסעז ,לקניוו ןיא ָאד ןוא
 יז ןופ ןיש רעד ךרוד .סעדַאּפמַאל עקילייה ןופ
 ,ןגיוא ענייז ןבָאה טפַאשביל טימ טקוקעגסױרַא
 ,ץנַארק"ןרָאד ןייז טָאה רעיורט טימ טייוועג
 .עקידנגייוש יד ,עטמלצעג טינ יד ,ייז סָאװ
 :ןרעטש ןייז ףיוא ןבָאה ןכָאטשעגפױרַא
 ,ןבירטרַאפ -- רע ,ןרפצוועג ץלַא זיא טשינוצ
 ךיז ןעלבמָאב ךעלטייק יד רתצנ ,ןשָא-לעגסיוא למיוב סָאד
 ...!סעברָאט ,סעברָאט -- ןוא ...רָאנ קזוח םוצ

 :טיײלעמערָא יד וצ
 ? טרָאװ ןייק טגָאז ריא ןוא ןגיוא יד טימ ריא טצָאלג סָאװ
 ,טנרָאצרעד ןוא טרעטיברַאפ זדנוא ןשיוװצ טבעל ריא
 .ברָאה םעד -- רע יוװ ןרעייא ןרָאצ םעד טגָארט ןופתצ
 ,טקינײּפעג ןעד קינייוו ךייא רימ ןבָאה יצ
 ?הטיחש רעד וצ ךייא טריפעג ןוא טפדורעג ,טנערבעג
 ,ךייא וצ סַאה רעזדנוא ןופ גנַאל ןיוש דימ ןענייז רימ
 רעמ סָאװ ןוא :החיצר רעקימַאלּפ רעזדנוא ןופ

 ,טײקטרַאה רעייא טימ זדנוא ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאו ריא



 ,ןֿפיל עטפייטשרַאפ ,עגעסיברַאפ ערעייא טימ
 יורד ןגעוו םולח רעזדנוא ריא טרעטשעצ רעמ ץלַא

 .סַאה םעד זדנוא ןיא ריא טרעקַאלפעצ רעמ ץלַא
 ,ןכַאמ טינ ךייפצ טימ רימ ןלעװ םולש ןייק
 ;קערש רעזדנוא ,ריא טנעז םולח רעזייב רעזדנוא לייוו
 ,ךייא טימ דרע ןייא ףיוא ןײגמורַא טינ ןענעק רימ
 ,טפול ןייא ןעמעטנצ ןוא ןוז ןייא ןופ ןטכױלַאב
 ,ןייא ןעמעטָא ןעגנול עריייא סָאװ ,טפול יד
 ;ץרַאה רעזדנוא רָאפ םס ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ
 ,ןדירפ ןוא ור ליװ ץרַאה רעזדנוא ןוא

 ,ךייא ןופ ךיז ןזיילרעד ,ךייא ןופ ןעורּפָא ליוו
 ,סגסיוװעג ערעזדנוא ףיוא ,ּפָאק רעזדנוא ףיוא טגי-ל ריא
 ןליונק ןיא ענעטכָאלפעגנייא ןעניּטש עצרַאװש יו
 ...רַאמשָאק ןופ ןצענ יד טניּפש ןוא טניּפש ןוא
 ! רעמ ןלעװ רימ --- ךָאנ קיניײװ :; טפדורעג ךייא ןבָאה רימ
 ןדירפ ןוא ור ךָאנ שינעקנעב רעזדנוא ןלעוװ רימ
 ,טולב רעייא ןיא רָאנ ןליטש טפטשביל ןוא סטוג ךָאנ
 ,סנפיוהרעטייש ןופ םַאלט םעד םורַא ץנַאט ןיא

 ,רעמ ןופצ רעמ סנפיוהרעטייש ןדניצ ןלעוו רימ
 !ןזיילרעד ךייא ןופ זדנוא טעװ ריא ןענַאװ זיכ
 ,םילובלב ךייא ףיוא סיוא ,ריא טגָאז ,ןטכַארט רימ
 ךיז טרעפטנערַאפ ןוא רָאנ טוט ריא --- ריפצ ןוא
 --- ,ןֿגיל ןיא'ס זַא ,ןזייוורעד ןייא ןיא ט"לַאה ןוא

 ןפָא ןײגסױרַא טומ ןייק טינ ריא טָאה סָאװ
 ,קידריוו ןוא ץלתצטש ןסַאג עלַא ןיא ,ןעמעלַא רַאפ
 ,חסּפ ףיוא טולב ןעקנירט רימ ,ָאי : ןגָאז ןוא
 !ןעקנירט ןלעװ ,ןעקנורטעג לָאמעלַא ןבָאה רימ
 -- סנפיוהרעטייש ףיוא טסיזמוא ךייא ןענערב רימ
 ?ץנַאט םוצ יװ רעייפ ןייז וצ ריא טייג סָאװ
 ,זדנונ ףיוא לַאפרעביא ןייק טינ ריא טכַאמ סָאװ
 -- !קעה ןוא ןלעקַאפ טימ ,ךייא ףיוא רימ יו
 ,ךייא וצ דער ךיא ,טונימ רעד ןיא ,טציא ןוא
 ?טינ טרעפטנע ןוא דייר עניימ ריא טרעה סָאװ
 ,טומ טימ ןזיײװסױרַא ךיז רענייפיצ לָאז

 ןקעטש ןיימ ןּפַאכסױרַא ,ןטערטסױרַא

 ,טגייוש ריא -- !ּפָאק ןרעביא ץעז ַא רימ ןבעג ןוא
 !סױרַא :ןעיירשסיוא לָאז ךיא ןיוש טרַאװ ריא
 --- ןייג ןצ טיירג ריא טנייז קיביײא ,קיביײא ָא
 ! טייג ָאט
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 ףיוא סעברָאט יד טימ עקידנגיױוש סױרַא ןעײג רע-ל?טעב עלַא

 יז ,טצע7 םוצ ןביילב םוחנת ןוא רעקנַארק רעד .סעציילפ יד

 ַא ופ טפיול ןעמ יװ סױרַא ןפיול ןוא ףױא ךיוא ןעגנירפש

 .רעייפ

 : שואעדַאט
 .ןיוש ןוא ,ייז ןעייג -- ייז טסייה ןעמ .טגיה עניױזַא

 .ןקָארשרעד

 ,טירט ?טינ טסרעה וד
 ?ייז ןופ ךָאנ ןבילבעג רעצעמע זיא

 | ךַאנָאמ
 .רעקילייה רעטָאפ ,רענייק ָאד ָאטינ

 שואעדַאט
 .רדח ןטיױוצ ןיא ןירַא טקוק

 ? םוא ָאד טייג ץעמע יװ טינ וטסרעה רָאנ .ָאטינ

 ךַאנַאמ

 ,ודנופצ ךיז טכוד סע

 | שואעדַאט
 ?ָאד ךיז טוט סָאװ .טירט ךָאד רעה ךיא

 ,םוא ךיז טפול יד טגיוו סעּפע ןוא

 ךַאנַאמ
 ,יגק יד ךיז ןגייב רימ

 שואעדַאט

 .זדנוא ץישַאב ,רעקילייה סוזעי ,ָא

 ,ךיז ןעמלצ יי

 -םערוטש ַא יו ךיז ןעיירד ,ןפייפ וצ ןָא טבייה םורַא טפול יד

 -יר עטכייפ עגנַאל טימ טעכָאפעג טלָאװ רעצעמע יו יױזַא ,טניוו

 ןענַאּפשוצמורַא ןָא ןבייה סיפ ענעעזעג טינ עקיזיר ןופ טירט .רעט

 עקידארומ ןלַאפ ןעמענ ךַאנָאמ ןוא שואעדַאט ןופ פעק יד ףיױא

 ,קערש רעדליוו ןיא םוא ךיז ןעיירד ייז .ענייא ךָאנ ענייא ,פעלק

 ןפיול ייז ואוו ןוא ,ןריט יד וצ ןפיול ,ךרע רעד וצ ךיז ןגייב

 ,טנעה ענעעזעג טינ יד ןופ פעלק יד טינ יז ןלעפרַאפ
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 שואעדַאט
 ,ןפױלטנַא םוק .עטוגיטינ ,ָאד ןענייז עטוג-טינ

 ,קירוצ ףיוא ןפרָאוװעגּפָא ,ןטלַאהרַאפ ייז ןרעוו ןריט עלַא ייב רָאנ

 ערעייז ןופ .ףיױא טינ ןרעקד פעק ערעיז ףױא פעלק יד ןוא

 -נןצכערק דרע רעד וצ ןלַאפ יז ,טולב ןסילפ וצ ןָא טבייה רעוענ

 ןבייהעגפיוא לָאמַאטימ ןרעװ יז ,קערש ןוא קיטיױו ןופ קיד

 .רךעטצנעפ יד ךרוד ןסימשעגסױרַא ןרעוו ןוא ןטפו/7 רעד ןיא

 טימ רעטנורַא ןלַאפ ײז יו סָאלש טייז רענעי ןופ ךיז טרעה סע

 עקירעטיצ ס;ָאד .ליטש טרעװו סע .דרע רעד וצ ּפַאלק ַא

 ןקיטיז םענופ .ןענערב וצ קיאור ןָא רעדיו טבייה לפמעל

 ,גנוגערפיוא ןופ טרעביפ רע .םלוג רעד ןיײירַא טנַאּפש רעמיצ

 טמעטָא רע .ענעדנוצעגנָא ףיט ףיט ןגיוא ענייז ,ךיילב םינפ ןיז

 טנַאוו ַא וצ וצ טלַאפ רע .רעכעלזענ עטנפעעצ טיירב טימ רעווש

 ,ֿבָאק ןפרָאוורַאפ ַא טימ טייטש ןוא

 םלוג
 ?וטסיב ואוו ? יבר ,וטסיב ואוו

 ל"רהמ
 ןײרַא טלייֵא

 .ָאד ןיב'כ ,ָאד ןיביכ

 םלוג
 ,יבר ,יבר ,ָא

 ל"רהמ
 .רעה ךיא ,דער

 םלוג
 .טנַאה ַא רַאפ ךימ םבענ ַא .רימ ןופ קעװַא ייג טינ

 ל"רהמ
 ? ריד טימ זיא סָאװ

 םלוג
 .יבר ,רעטצניפ ,רעטצניפ

 ,ןענַאד ןופ קעװַא ייג טינ

 ל"רחמ
 ,טציא ןפָאלש ךיז גייל .ןײגקעװַא זומ ךיא
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 םלוג
 ,טינ יג ,טינ יג .ָא

 ל"רחמ
 .ךיז גייל .ןָאטּפױא ךָאנ ליפ ןפרַאד טסעוו

 .טיורַא טײג

 םלוג
 ,רימ טימ ,רימ טימ ייז ,יבר ,ָא

 .םוא ךיז טקוק

 .ןעגנַאגעגקעװַא
 ? לָאמאטימ ןרָאװעג ליטש זיא סָאװרַאפ

 !יבר ,וטסיב ואו ...שינרעטצניפ ַא .שינרעטצניפ ַא

 :טפור א דרע רעד ףיוא סיוא ךיז טיצ

 ...רעטצניפ ,רעטצניפ ?יבר ,וטסיב ואוו
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 ףניפ דליב

 ענעפורעג-טינ

 .םוא ןעמיווש ןקלתאוו רעקיטש ,טכַאנ .גארפ רעטניה דלעפ ַא

 ,געוו םייב ןציז רעלטעב רעגנוי רעד ןוא רעלטעב רעטלַא רעד

 .ןירַא טייקטיױו רעד ןיא טריפ סָאװ

 רעלטעב רעגנוי
 ןרעהרעד טינ ךימ ליוו רענייק

 ;טנעקרעד טינ ןוא דמערפ ןיב ךיא
 ןרעוו ךיוא ,סיפ עניימ יװ ,קנַארק
 ,טנעה עטקערטשעגסיוא עניימ

 ןרערט עטיוט טימ ,טלַאק ,רעטצניפ

 ; גָאט רעקידנגרָאמ רעד טלייא

 ןרעטש םיא געוו םעד טעװ רענייק
 ,גארּפ ןיא ןייגוצניירא יירפ

 ,ןגעקטנא טינ רענייק טייג ריִמ

 -- ;גָאלק טימ טינ ןוא דיירפ טימ טינ
 ןגעוו עלַא ףיופצ ןיוש זיא טכַאנ

 ,גארּפ ןופ ןרעיוט יד וצ

 רעלטעב רעטלַא

 ,טגיירדזע

 רעלטעב רעגנוי
 ,רעבירַא תעל תעמ סקעז ןענייז

 ;תעל זרעמ רעטעביז רעד טנייה

 רעביפ ןטנַאּפשעג ןיא עלַא

 .סנ סמלוג םעד ףיוא ןטרָאוו

 פז



 ,םלצ םעד טגָארט סָאװ ,ןַאמ םעד ןופ
 ,קַאז ןטימ רעלטעב םעד וצ
 ,םלוג רעד ,רעזיי-לסיוא רעד טמוק
 .קַאה ַא טימ ןוא טסיופ ַא טימ

 רעלטעב רעטלַא
 ,רעטיב ױזַא ,סניימ ןוז ,טינ דער
 ,ןייז אמתסמ זומ ױזַא
 ,רעטיהַאב טָאג ,רעטצישַאב טָאג
 ,ןייא ףָאלש ,ןעורּפָא ךיז גייל

 רעלטעב רעגנוי
 ,ןפיױלטנַא םוק ,ןענַאד ןופ םוק
 ךיור רעד ןיוש ךיז טיצ סע ;עז
 ןפיוהרעטייש רעגארּפ יד ןופ
 .ךייח רעקיטנװַא רעד וצ

 ,ןברק םעד טינ ךיא ןעק ןפלעה
 ;טיױט םוצ םביא טימ ןייג --- טינ ךיוא
 .ןברָאטשעג זיא ןברק רעד טָא

 . ..טייגרַאפ םַאלפ-רעטייש רעד ןוא

 רעלטעב רעטלַא
 ןקערש ענייא ?ןברק רעכלעוו
 ; סיוא ךיז טסלָאמ ןוא טסוט וד רָאנ

 ,ןקע עלַא ןופ טניוו-גנילירפ
 ,סױװַא טמיווש הנבל יד

 רעלטעב רעגנוי
 ןענַאד ןופ טינ וטסרעה יצ ,ךַא
 ?יירשעג םענעגרָאװרעד ַא
 ןענַאּפש טכיזרָאפ טימ לייה ַא ןיפג

 יז ןענייז סתאד .סיפ ךָאנ סיפ

 רעלטעב רעטלַא
 ? סיפ סעמצעוו

 רעלטעב רעגנוי
 ,םיאנוש ןופ סיפ יד

 }לייה ןיא ייז ןטיירג סעּפע
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 םינּפ רעמורק רעטלעטשרַאפ ַא
 ...לייצרעד טיג : ןטייוו ןופ טיירש

 ןגיוא עניימ רימ ךַאמרַאפ ,ךַא
 ,יֿפיומ ןיא גנוצ ןיימ םוטש ךַאמ ןוא

 ןגיוצרַאפ ךיז טָאהד רימ רעביא
 .ליורג רעקידחסּפ-ברע

 רעלטעב רעטלַא
 ,ןֿפָאלשנָא רעוו ןוא וצ ךיז גייל

 ;טכַאנ עטצעל רעזדנוא זיא סָאד
 ןפָאלעגכרוד זיא ןייש ַא ,טסעז
 .טכַארבעג גנורעטכיילרעד ריד

 ,קיביײא ענייד זיא ןייש יד טָא
 ,טָארט ךָאנ טָארט ךיד טיילגַאב סע
 ,קיביײלג זיא ץרַאה ןייד ,סייוו סע לייוו
 ,טָאג ןסיורג ןופ טלייוורעדסיוא

 ,רעיורט ןופ טמוק גנולפייווצרַאפ ןייד

 ; ןייּפ ןייז זיא טפַאשביל ןייד ןוא

 ,רעיוד זיא דלודעגמוא ןייד לייוו
 ,ןייש זיא שינרעטצניפ ןייד ןופ+

 ,קידלוש טינ זיא רענייק ,רענייק
 ,טייז רעד ןָא ןציז רימ סָאװ
 קיד"לודעג טינ ןענייז רימ זַא

 ...טייצ רעד רַאפ ןעמוקעג ןוא

 ןגיױװע ןוא עדייב ןציז

 רעלטעב רעטלַא
 ןּפָאקוצ ןייד .,ןפָאלשנייא רעוו
 ,יבק עניימ ריד ןייז ןלָאז

 ןּפָארט עטשרע יד יוט ןופ זיב
 ,ירפ רעד ןיא ןייגפיוא ןלעוו

 ,ןטיה ךיא לע טייקליטש רעד ןיא
 :ףָאלש טלגָאװרַאפ ןייד ןטיה
 ,ןטילעג טיג טספאה וד לפיוו
 .ףָארטש ןייק טינ ךָאנ ץלַא סָאד זיא



 ןגרָאברַאפ ַא רָאנ ,ףָארטש ןייק טינ
 ; ףורַאב לופסינמייהעג ַא
 -- ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ טינ ביוא
 . ..ףור רעד לָאמַא טעװ ןעמוק

 רעלטעב רעגנוי
 ,רעלענש סָאװ םוק .טינ דער ,טינ דער
 ; קירוצ ךימ רבדמ ןיא םענ
 ,רעלעה ,רעליטש טרעוו טכַאנ יד סָאװ
 ,קילב ןיימ רענעקָארשרעד ץילַא

 ,ןכָארברַאפ ,עז ךיא ,טנעה ךָאנ טנעה
 ,סיוא ןעניר ,ןצַאלּפ ןגיוא
 ,ןכָאנק ןוא ּפעק עטקַאהעגּפָא
 .זיוה ןדעי ןיא ךיור ןוא םָאלפ

 רעזייה יד ןופ ןריט יד ייב
 וצ ןקוק ןותצ ייווצ ןעייטש
 רעזייוו יד יו ,סרעגייז יד ףיוא
 .וד ןוא ךיא --- ןכירק ,ןכירק

 .ןטינשעגסיוא רעזדלעה עלַא
 טולב ןוא שַא ןופ שימעג ןיא

 ןטיה ,ןטיה ןוא רימ ןעייטש
 .טונימ ַא ןלעפרַאפ טינ

 תודע עמוטש ןענייז רימ לייוו
 ,טיוט ןוא דרָאמ ,תונכס ןופ
 תודוס עדנילב ,תודע עמוטש
 . ..טײרּפשעצ שינרעטצניפ רעד ןיא

 .רעלטעב ןטלַא םענופ ינֵק יד וצ וצ -טלַאפ

 סייר ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז
 ; סיר ךתאנ סיר ןדנואוו עניימ
 סייב ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז
 .סיב ךָאנ סיב ןּפיל עניימ

 טרַאװ ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז
 ; דייר עקידנעיירפרעד ףיוא
 טרַאנרַאפ ,טרַאנעג ןיי"לא ךיז
 .: .דיירפ רעקידנעייגרַאפ טימ

44 



 ,ןגיױושליטשט גנַאל

 רעלטעב רעגנוי

 .ןעקנוזעגרעטנורַא ּפָאק ןטימ קידנגיל

 ךיז גיוו ,ךיז גיוו
 ,טייק ןיימ ףיוא

 עדגילב ,עטלַא
 ,טייקיבייא

 -- .ןעגגיר ,ןעגניר

 טירט עניימ

 ןעמַאזוצ טיירד

 ,טיצרַאפ ןוא

 ןטלמוטעצ ןופ
 ףיולעג
 --- ,סעגר ,ןהעש
 ,ףיֹופ- ךיז טביילק

 טרעפעלשרַאפ ,טניוו

 טיוט םוצ ךיז
 ןעגניר יד ףיוא
 ,טייק ןיימ ןופ

 ,ןילַא ךיא
 ,טייהרעטלעטשרַאפ

 ךיז גיוו ,ךיז גיוו
 ,טייק רעד ףיוא

 טביײה .טכַאװ א םיא רעביא טציז רעטלַא רעד ,ןייא טפָאלש

 ןע-?מערדוצנייא ןָא ךיוא

 -ףיוא ןופ טרעטיצ .קידלודעגמוא ,קידנלייא ןָא טמוק ל"רהמ

 .גנוגער

 ל"רהמ
 קינייו זיא ? ָאד ךָאנ טנעז ריא
 ,ןלעפַאב וצ לָאמ ןייא ךייא
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 רעלטעב רעטלַא

 .ןקָארשערעד ,למערד ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ

 טכַאנ עטצעל יד .ךיז רעזייב טינ
 ,רעביא רָאנ ָאד ןפָאלש רימ

 ל"רהמ
 ,ריד ךיא גָאז ,עגר עקיצנייא ןייק

 .רעמ עגר עקיצנייא ןייק

 רעלטעב רעטלַא
 ,רעטצניפ ןוא גנַאל זיא געוו רעד

 ל"רהמ

6 

 שינרעטצניפ ןופ טינ רימ לייצרעד

 ;ץרַאה ןיימ ןיא תונמחר ןייק טינ קעוו ןוא
 ?ןעמעוו רַאפ ןוא ,םימחר וטסטעב ןעמעוו ייב
 ךיא סָאװ ךיז ןגונַאב ? םיא רַאפ
 ,ןייועג םענעגייא ןיימ ךיז ןיא קיטשרעד
 ,יבק עניימ ןכערברעטנוא וצ טינ ךיז קרַאטש ןוא
 ...תונמחר בָאה :טינ טעב ןוא םיא וצ וצ טינ לַאּפ ןוא
 ,םיא ןוא רימ וצ ןייז טלָאװ ייוו זַא

 טײקטרַאה ןיימ ךיז ןופ ביירטרַאפ ךיא ןעוו
 ! םימחר רַאפ ץרַאה ןיימ ףיוא ןפע ןוא
 וטסָאה סָאװ וצ ...שינרעטצניפ ןופ טינ רימ לייצרעד
 ,ןעגנערב וצרעהַא םיא ךָאנ טפרַאדעג
 ? הנכס ןופ ןוא טיוט ןופ טכיזעגנא םוצ
 ?ןָאט רע לָאז סָאװ ?זדנוא רַאפ ןָאט רע ןעק סָאװ
 זדנוא ףיוא טזָאלעגסױא ןיוש טלעװ יד טָאה יצ
 ? ןפָארטש עלַא ,תועשר עצנַאג ריא

 דנַאל זיב דנַאל ןופ זדנוא ןופ רערעדעי ןיוש זיא יצ
 ? ףלח ןגעקנַא זדלַאה ןטימ ןגעלעג

 ?ץכערק ןטצעל םעד טרעהרעד ןיוש רע טָאה יצ

 ?דרעוװש ןופ בייה ןטצעל םעד ןעזרעד

 -- .רעהרעד ,ןעזרעד טנעקעג סע רע טָאה ןענַאװ ןופ

 ,טעליוקרעד טינ ךָאנ זדלַאה ןיימ ךָאד זיא טָא זַא

 !טנערברַאפ טינ ךָאנ ףוג ןיימ ךָאד זיא טָא זַא



 רעלטעב רעטלַא
 ,יול ,יול ,ָא

 ל"רהמ
 .ףױלטנַא ,וצ םיא םענ

 .ץרַאה סָאד טינ םיא םס דחּפ רעזדנוא טימ
 ,ןגעקטנַא םיא ןײגסױרַא רימ ןלָאז ןענַאװ ןופ
 ,םיגורה טימ לופ ןענייז ןגעוו עלַא זַא
 ?ןזיּפש ןופ ףרַאש רעד ףיוא ןטערט עלַא ןוא
 -- ביול ַא םיא ןעגניז לָאז רע ןוא
 ?ןדלַאה ןטחשרעד טינ סנברק םעד

 --- ?ןריט יד םיא רַאפ ןענעפע לָאז רעוו ןוא
 ?חצור םענופ טנעה עטרימשרַאפ-טולב יד
 -- ?ןענייש ןוא םיא רעביא ןטכיול לָאז רעוו ןוא
 ? סנגעמרַאפ ענעדנוצעגנָא ןופ םַאלפ-רעייפ רעד

 ןעניפעג טינ ךיז רָאט רע .קעװַא זומ רע
 רעגניפ ענייז רע ןעק יצ --- .לובג רעזדנוא ןיא
 ,ענרעזייַא ןטסיופ ןיא ןרעמַאלקפיונעצ
 ?ּפעק רעביא החיצר טימ ןגָא"לש ןוא
 ,ןדיילרַאפ טולב ןופ ךורעג סָאד רע ןעק יצ
 ןָאצ רַאפ ןָאצ ןענָאמוצפיוא ? ןסיגרַאפ ךיוא ןוא
 -- -- ? ּפָאק רַאפ ּפָאק ןוא גיוא רַאפ גיוא ןוא
 עטלטרעצעגסיוא יד טנעה ענייז ןענעק יצ
 רעבירג ןופ ץומש םעניא ןעלבַארג ןזָאל ךיז
 ? רענייב ןופ שא ,םירבא ןכוז ןוא
 -- ןענעק סע ליוו רע ביוא :טינ ןעק רע
 ...רעטצעל רעד ןייז ףרַאד רע ;טינ ךיא ליוו
 ןעמוק ליוו רע ביוא ,םיא וצ ןייז טעװ ייוו ןוא
 ,דלַאװג טימ זדנוא רַאפ ןלעטשנייא ךיז

 רעלטעב רעטלַא

 ,ןעמוקעג רָאנ ןָאט קוק ַא ךָאד ןענייז רימ
 .ךייא ךָאנ טקנעברַאפ ךיז טָאה ץרַאה ןייז

 ל"רחמ
 .. .שינעקנעב ןייז ףיט רע לָאז ןקיטשרעד

 -- ,תושר ןיימ רעטנוא ןטייווצ יז בָאה ךיא
 ,רעטצניפ ןייז געמ סָאװ רעקיצנייא רעד
 ,טולב רַאפ טולב ןסיגרַאפ געמ סָאװ



 ,טלעוו יד טרעוו טינ זיא רעפָארטשַאב ןרעדנַא ןייק

 .רעצישַאב ןרעדנַא ןייק --- לייוורעד רימ ןוא

 רעלטעב רעטלַא

 :ןגנוי םעד טקעוװ

 ,ןייג ןזומ רימ ,ףיוא ייסש

 רעלטעב רעגנוי

 ףױא ךיז טלעטש

 ?ןביירט ןעמוקעג זדנוא רעדיוו טסיב

 ל"רהמ
 .טגייווש

 רעלטעב רעגנוי
 ?זדנוא וטסגלָאפרַאפ סָאװרַאפ

 ל"רהמ
 ,זומ ךיא

 רעלטעב רעגנוי
 ?ןפָאלשרעביא טינ טכַאנ יד רימ וטסזָאל סָאװ

 ל"רחמ
 .טכַאנ יד זיא טכַאנ-טולב ַא

 רעלטעב רעננוי
 .טכַאנ עטיור יד ןעז ןרַאג עניימ ןגיוא יד

 ל"רהמ
 .ןרעו דנילב רעסעב ןלָאז ייז

 רעלטעב רעגנוי
 .תול"לי עזָאלפליה ךָאנ טקנעב רעיוא ןיימ

 ל"רהמ
 .רעיוא ןייד ןרעוו ביוט רעסעב לָאז
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 רעלטעב רעגנוי
 ןגָאװצכָאנ ןעקנעב עניימ ןּפיל יד

 ,ןקידנברַאטש ןטימ יודיוו םעד

 ל"רהמ
 .ןרעוו םוטש רעסעכ ןלָאז יז

 רעלטעב רעגנוי
 ? ךימ רַאפ טינ וטסָאה רעטרעוו ערעמערַאוװ ןייק

 ל"יחמ
 .טגייווש

 רעלטעב רעגנוי
 ,טייקגנערטש רעטרַאה טימ רימ וצ טסדער וד
 ןעמוקעג ןיב ךיא .ביל רַאפ ןָא סע םענ ךיא
 ; ףור סמענייק ףיוא קידנטרַאװ טינ ,ןײלַא
 ,טלָאװעג טלעו רעד ךרוד ןייגכרוד ךיז טָאה רימ

 :ןרעה גנַאלקּפָא םעד טירט עניימ ןופ ןיילַא
 -- ,טפָאהעג רימ ךיז טָאה -- רשפנצ ,רשפא ןוא
 ;ןרעהרעד רערעדעי ַא טעװ גנַא-לקּפָא םעד
 ,טקוקעגנייא ןגיוא ליפיוזַא ןיא ךיז בָאה ךיא

 ,ןגעוו עלַא ףיוא ןעזעג טירט ליפיוזַא
 ;טקוקעג ואוו שרעדנַא ץעגרע ןבָאה ןגיוא עלַא רָאנ
 ,טפול רעד ןיא ןעגנעה ןקילב עניימ ןענייז ןבילבעג

 ...סיפ עניימ ןופ טירט יד ךיוא ןוא
 ןעור רָאנ --- ,ךַאז ןייק טינ ךיא ליוו רעטציא ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ עניימ ןגיוא יד ןעמענקעווַא
 לָאמעלַא יו ךיז ןיא קירוצ ייז ןטלַאהַאב
 .ורמוא רעטגיוורַאפ ןיימ ףיוא ךיז ןגיוו ןוא
 ,טקיטעּפשרַאפ טונימ ןייא רשפא בָאה'כ ,סייוו רעוו
 -- ? טלייאעגוצ ךיז טונימ ןייא ףיוא רָאג רשפא ןוא
 ,ןעמוקעג ןיילא ךָאד ןיב ךיא זַא -- ? סייוו רעוו
 ...טלָאװעג ט"לעוו רעד ךרוד ןייגכרוד ךיז יוזַא
 ? קידלוש ןייז רַאפרעד טלעװ יד ןעק יצ

 ןלעטשוצּפָא ביוחמ רַאפרעד יז זיא
 ,ןטפַאשטנייפ עלַא ,עלַא ןדרָאמ יד
 -- ?גירק-רעדורב םעד ןוא רעקלעפ םעד ןרעהפיוא ןוא

 ,ןעמוקעג ןיילַא ךָאד ןיב ךיא זַא
 ...טלָאװעג טלעװ רעד ךרוד ןייגכרוד ךיז ױזַא
 רבדמ ןיא ךיא לעװ ןפָאלשּפָא ןיוש .קעװַא ייג ךיא
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 ,טכענ עטגָאיעג ענעּפָאלשרעד טינ עלַא רַאפ
 ,ךייא ןופ ןרעדעי ןוא ריד וצ דיירפ --- ןוא

 ןטלַא ןטימ ןעמַאזװצ פא

 ל"רהמ
 .עקידנעייגקעווא יד וצ טנעה עטקערטשעגסיוא טימ סיר ַא ךיז טיג

 ןקעטוע ןיז רעביא ןגױבעגּפָארא ןייטוע טביי-לב

 ,דובכ טימ טינ
 ,טסַאּפ םיא יו
 ןעמונעגפיוא
 ,טסַאג רעזדנועצ

 םיא ךַאד ןייק טימ
 ,טיירפרעד טינ
 ,רעסַאװ טימ טינ
 ,טיורב טימ טינ

 טלקיוװרַאפ טינ

 ; דנואוו ןייז םיא
 :םיא טשטנעבעג טינ
 ,טנוזעג ייג

 ,רעטייוו רע טגננאי -
 טירט ענייז
 ןרעקוצמוא
 ,טינ ךיא רָאט

 ,רעטייוו ןוא טייוו

 -- ןַאּפש ךָאנ ןַאּפש
 רעטלעטשרַאפ ַא

 .ןַאמערָא

 = ןּפיל ענייז

 ; טכאמעגוצ

 ; טרעיורט -- ענייא

 ,טכַאל --- ענייא
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 -- ןגיוא ענייז

 ; טמערבעגפיוא
 ,טרעווילג --- גיוא ןייא
 ,טמעלק --- גיוא ןייא

 -- רעיוא ןייז ןיא

 ; גנַאלק ךָאנ גנַאלק
 ,רעמָאיעג ַא

 .גנַאזעג ַא

 רעמ ןעז וצ טינ
 ,טלַאטשעג ןייז
 גנוי רַאפ טינ
 ,טלַא רַאפ טינ ןוא

 רעד .רעיױרט ןפיט ןיא ןקעטש ןרעביא טרַאּפשעגנָא טייטש

 ַא .סנקלָאװ עטכידעג טימ טקעדַאב ןצנַאגניא ךיז טָאה למיה

 .תרבסיוא םרוטש ַא רַאפ .ןזָאלב ןָא טבייה טניו רעקרַאטש

 ל"והמ
 יָא

 ...ָאטינ ןיוש ןענייז ייז

 םענעקנוזעגּפָארַא ןַא טימ טָאטש רעד וצ ןייג ךיז טזָאל רע

 .ךעדיי-?ק ענייז טסייר טניװ רעד .ּפָאק

 ל"רחמ
 ...ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ

 .םרוטש ַא סיוא טכערב סע ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןרָאלרַאּפ טרעוו
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 סקעז דליב

 ןעגנוקעלפטנַא

 א רעטנורַא םינפ ןטימ טגיל םלוג רעד .םערוטירעפניפ ןיא

 -רעד סע .רעטצנעפ יד ךרוד ןיירַא טסיײמש ןגער רעד .טפָאלש

 ,ָאטינ ,ָאטינ; :לוק ןקירעטיצ ןטייו ַא ןופ ָאכע ןא ךיז טרעה

 ,ןפורעג ףָאלש ןופ םיא טלָאװ לוק רעד יוװ ,םלוג רעד ...יָאטינ

 -רָאפ סעּפע קידנעלמרומ ןטייז עלַא ןיא ןפרַאװ ןָא ךיז טבייה

 ,םוחנת .ךעלגעווַאבמוא ןגיל רעדיו טביילב ,ךיז ןיא טקיטש

 ןײרא טקעטש ,ריט ןיא ךיז טזירוַאב ,ןגער ןופ רעטקייוװועגכרוד ַא

 ךיז ןופ טלסיירט ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןירַא טמוק ,ֿפָאק םעד

 .םלוג םעד טינ טקרעמַאב רע .ןגער םעד

 טוחנת

 ! םינדחּפ

 .ןזָאלנײרַא טינ ץעגרע ןיעצ ךימ ןליוו

 ;ןטערטרעביא לעווש ַא

 ,רעטצנעפ ,ןריט עטכַאמרַאפ

 ; ןדָאל עטקַאהרַאפ
 ;טינ טרעפטנע רענייק ןוא טּפַאלק םוחנת

 --- ,םינדחּפ

 .רעגעלטכַאנ ַא ךוז ךיא זַא ןעניימ ייז

 .לױמ םוצ טנעה יד קידנלעטשוצ טכַאל

 .עלַא ןברָאטשעגסיוא
 ,טינ סייוו ךיא זַא ןעניימ ייז

 זיוה ןדעי ןיא טּפַאלקעג טינ ךיא בָאה יצ

 .רעטצעל רעד זיב ןסַאג יד טזײרּפשעגסיױא טינ

 : ןפורעג ןוא ןדָאל ע"לַא ןיא טּפַאלקעג

 ...!ןייז םינּפ לבקמ טמוק --
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 - ,גארּפ ןברפגנטשעגסיוא

 ,גנולצולּפ ,טינ ריד ,טינ רימ

 .. .גארפ ןברָאטשעגסיוא

 .רענוד ַא

 ,קידבוט-טבוי ךיז ןָאטרעביא ןיוש ןייג ךיא לָאז

 ? ןטרַאװ ןוא

 --- ,ןעורּפָא ןצעז ךיז געמ ךיא ,ָאי

 תוברוח עלַא ןבילקעגוצ ןרעוו עלייוורעד
 ;טצופעגסיוא ןוא טמַארעגפיוגיז
 :ןליופַאב ךיא בָאה ױזַא

 ןשינעטלעהַאב ענעגרָאברַאפ יד רעטנוא ןופ

 ,עטצינשעג יד ןעקנַארש יד ףיוא-טקעד

 ,גרַאװדלָאג ןוא גרַאװרעבליז יד סױרַא טמענ ןוא
 ,ענעפילשעג יד תוסוכ יד
 ,עקירערנביז רעטכיי"ל יד
 ;ענעלָאמעג יד ןצַאט יד
 ,ןטרעפוק יד ףױא-טכַאמ
 סנשיק יד סױרַא טמענ
 ,ןעלטיק יד ןוא
 ,ךעלטנעמ עטיינעגסיוא יד
 ...רימ וצ ףױרַא ץלַא סע טגָארט ןוא

 ,רעכוטשיט יד טימ ןשיט יד טײרּפשרַאפ
 ,רעטכייל יד ןוא תוסוכ יד סיוא טלעטש

 טעב-בסיה יד סיוא טיײרּפש
 . . .ןסייוו עלָאג ןיא
 -- ,ךיז טימ טכַארבעג ךיא בָאהד טכיל יד
 .ייז ןענייז טָא

 .ןעגנערב ןיוש ןיילא רע טעוװ ןייוו ןוא
 ;שרוי רעטצעל ןיימ -- רע

 ,ןטסקידנלרַאטש םעד ןייוו ןטסטיור םעד
 ;טולב ןופ ךָאנ רעקידלגיּפש -- ןטסקיד"לגיּפש םעד
 --- ,ךיז טימ טכַארבעג ךיא בָאה טכיל ןוא
 .ייז ןענייז טָא

 .מכיל םיזוב ןופ סױרַא טּפעלש

 !סעּפע ןלעפַאב וצ ןסעגרַאפ טינ ךיא בָאה יצ

 ,ץלַא --- ךיז טכוד
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 ,רעטײלגַאב ןיוש ןעייטש ןריט עלַא ייב

 .,שינרעטצניפ ןיא ןוא םערוטש ןיא
 / ,ייױטעג ייז ןעייטש

 ,עמַאזכַאװ ןוא עקידלודעג
 . ..טונימ יד ןטיהרַאפ טינ ןלעוו ייז
 ?ןרזחרעביא טינ רעמ ךַאז ןייק ךיא ףרַאד יצ

 :לָאמַאכָאנ ךייא גָאז ךיא ,טכרפנה ,עניימ רענידַאב --
 ,ןסייוו עלָאג ןיא טעב-בסיה יד סיוא טיײרּפש

 .ןסייוו עלָאג ןיא

 .ריט רעד וצ ךיז טקר ,םלוג זםעד טעזרעד ,טכיל ַא ןָא טהניצ

 ,רעקיבלעז רעד
 ,רעקיצנייאנואנייא רעד
 | ...רענעבילבעגרעביא רעד
 ,ןברָאטשעגסױא ןענייז ןדיי ע"לַא זַא
 -- ךיז ןייז חמשמ טינ טמוק רענייק זַא
 .ןעמוקעג רע זיא
 דלַאב ןייטשפיוא רע טעװ -- רעקידנפָאלש ַא
 ,תודע ןַא ןייז ןוא
 ...רעקיצנייפצנואנייא ןַא
 ,ןברָאטשעגסיױא זיא גארּפ לייוו
 ןפָאלש ָאד טזָאלעג ןיילא םיא ןוא
 ,םענעבילבעגרעביא ןַא

 ,ןקיביײא ןַא
 ,ןקיצנייאנואנייא ןַא

 ,םלוג רעד טשרע ,םירדח ערעדנַא יד וצ ןײגסױרַא ןעמענ לי

 ַא קידנזָאלסױרַא ןגעווַאב ךיז רעדיוו טמענ ,ןגעלעג זיא רע יװ

 ןוא ןטסגנַא ןיא ךיז טפרַאוװ ,ףָאלש ןכרוד רעמָאי ןקידהנושמ

 .?ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ; טלמרומ

 םוחנת

 םלוג
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 ?ָאטינ רעװ ?ָאטינ סָאװ

 .ךיז טצעז .ףיױא ךיז טקעוו

 .ָאטינ ,ָאטינ ,נטינ
 ,ייז רע טָאה ןבירטעגקעװַא
 :טרעיורט ןוא ןיילַא טייטש -- ןוא
 .ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ



 םוהנת

 םלוג

 םיא טמָאצרַאפ ןוא ףױא טגנירּפש סבלוג .ןפײלסױרַא יליוו

 .געוו םעד

 ןדער ךיז טליװ ריִמ ,ביילב .טינ ףױלטנַא
 ,סיוא ךיא סקַאװ טָא ,טסעז וד ,ףיוא ךיא ייטש טָא

 :ןעלגילפ עניימ רעדנַאנַאפ ךיז ןעמענ טָא
 ריד ןגעקנַא קעװַא ךיז ךיא לעטש טָא
 .סױרַא שינרעטצניפ ןיימ ןופ ךיז לייט ןוא
 ,ריד וצ טנעה יד סא ךיא קערטש טָא
 .קירוצ ייז ךיא יצ טָא
 .ףיופצ עניימ רעגניפ יד ךיז ןטכעלפ טָא
 .דער ךיא רָאנ .ןדער טינ רָאט ךיא

 םוחנת

 םלונ

 ?וטסיב רעוו

 ,ףָאלש ןיא רענעקנוזרַאפ רעד ? טינ טסייוו וד
 :ירשעגסיױא םעד טרעהרעד טומנה סָאװ ,רענעקנוזרַאפ רעד

 ,ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ
 ,קירוצ ךיז ןָאט ףרָאװ ַא ךיא לעװ ,טסליוװ וד

 ,ףָאלש ןיא רעפיט ךָאנ
 .רעפיט ךָאנ

 םוחנת

 םלוג

 .טיִג ארומ ןייק בָאה ךיא .,ליוו ךיא ,קידעכַאװ ייז

 .טינ סייוו ךיא -- טסיב וד רעוװ ןוא
 ,ןברָאטשעגסיױא ןענייז עללַא זַא
 ,ןביילברַאפ ךָאד רענייא ףרַאד
 .רענייא רעד וד ייז

 .ןיב ךיא ,ןיב ךיא

 םוחנת

 ,ןייז ןפרַאד תודע ןַא טסעוװ וד ןעוו ןוא

 -- ,החמש ןיימ ףיוא רענייא --- ןותצ

 ?החמש רעקידנעמוק ןיימ ןופ וטסייוו יצ
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 םלוג

 .ןסיוו וטסעוו ,טינ טסייוו וד ביוא ןוא

 :החמש ןיימ ףיוא ןעגניירב ךיד דלַאװג טימ לעװ ךיא
 ,ןייז טינ טרָאד ןלעװ רעמזעלק ןייק
 ;ןייז רעמזעלק רעד וטסעוו
 ,ןפוררַאפ טינ ךיא בָאה רעצנעט ןייק
 ;ןייז רעצנעט רעד וטסעוו
 ,החמש ַא ףיוא ןצנַאט וטסנעק יצ
 ,ןצַאט ןיא טּפַאלקעג ןעוו וטסָאה יצ
 ? דָאהַארַאק ַא ןיא ךיז טיירדעג
 ,ףיוא ןתח ַא טמענ ןעמ יו וטסייוו יצ
 ,טכיל טימ םורַא םיא טלגניר ןעמ יוװ ןוא
 ? טכיל --- ןסופוצ ןוא ןּפָאקוצ

 ,?דיירד ַא טצנַאט

 ? טצנַאט ןעמ יװ ,וטסעז טציא

 .רעטלדניוושרַאפ ַא רעדינַא טלַאפ

 .רערעדנַא ןַא רעוו ךיא ?ןיב ךיא רעוו טינ טסעז וד
 .םינּפ ןיימ ףיוא טינ קוק ,ךיז טיה --- ןוא
 -- ןגיל וצ תאד טּפשמרַאפ ןיב ךיפצ
 .רעמ טינ ליוו ךיא
 ,ביי"ל ןיימ ןופ טלקע ךימ
 עטרעזעלגרַאפ יד ןגיוא עניימ ןופ
 .ןןרעטצניפ םעד ןושל-םוטש ןיימ ןופ ןוא
 ,םורָא ךימ רעגלַאװ ךיא טכענ ןוא געט ךרוד
 ןיילַא ךיז ןופ ךימ ךיא סייר זיא
 ,ןירַא טייקטייוו רעד ןיא --- ןיהדַא
 יז ,ןעמוקעג זיא עגר יד

 ןיילַא ךיז ןופ ּפָא ךימ סיוטש ךיא
 .םערָאװ ַא ןופ יװ ױזַא

 םוחנת
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 .פָאק םעד ןבייהפיוא ארומ טָאה ,דרע רעד ףיוא קידנגיל

 ?וטסיב רעוו ,גָאז ,וטסיב רעוו
 ,עטכַארברַאֿפ ָאד םערוט ןיא ,טכענ עלַא ךרוד
 טקעלּפטנַא שינרעטצניפ יד רימ טָאה
 -- עריא תודוס עטספיט יד
 ?ז"רודוס יד ןופ רענייא ךיוא וטסיב



 םלוג
 ,שינרעטצניפ ןופ טיגנ ןופצ טייקיטכיל ןוֿפ דוס רעד ןיב ךיא
 ,טציא רָאנ --- לָאמעלַא טינ
 .ןעז טינ רָאג טסעוו : רימ ףיוא קוק טינ
 ,ןגיוא עדייב ןסײררעדנַאנַאפ טסלָאז וליפַא
 ,ןֿפָא רימ רַאפ ןענייז ןשינרעטצניפ עללַא לייוו

 ;ןסָאלשרַאפ --- ריד רַאפ ןוא
 ,טייקטייו רעד ןופ ךיא רעה ןעמיטש ןוא

 ,ןעגנַאזעג ןוא

 ,םעטָא ןקירעטיצ ןוא
 ,טירט עקידלגילפ ןוא
 ? ןיהואוו -- .קעװַא ייג ךיא
 ,ןכייט ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןזײרּפש
 ,ןטנורגּפָא ןופ גנונעפע רעד ףיוא ןעור
 ,רעלטעב עטגָאירַאפ יד ןופ טירט יד ךָאנ ןײגכָאנ

 םוחנת

 קירוצ טלַאפ וא םלוג ןפיוא ןָאט קוק ַא ליוו ןוגצ ףיוא ךיז טבייה

 .קערש טיט ןיא

 .רעקיבלעז רעד טינ ןוא רערעדנַא ןַא ,רערעדנַא ןַא

 ,רעקידנלַארטש ַא ,רענעטכױלַאב ַא

 .םינּפ רעקידנענערב ַא

 טלוג

 .הארנ ןניא םענופ טייקיטכיל תזא ךיז טלַארטשעצ םיא םורָא |

 ,קוק טינ -- ריד ךָאד גָאז ךיא
 ןגיוא ענייד ףיוא-טסבייה וד --- לפאמ ןטייווצ ַא
 ,טיוט וטסיב
 :לָאמ ןטיירוצ ַא ריד ךיא גָאז ,ןטסגנַא ןגפאלש ךיד

 ,םולח ןייק טינ זיא'ס

 קיביײא ןיב ךיא זַא ,טינ וטסייוו יצ
 ,ןענַאד ןופ טינ ןוא
 ,החמש ןייד ףיוצ+ רעמזעלק רעד טינ ןוא
 ,רעצנעט רעד טינ ןוא
 .תודע רעד טינ ןוא
 ,ריד ןופ קעװַא ךיז ךיא רעק טָא
 ,קיביײיא ןיב ךיא לייוו
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 םוחנת

 םלוג

 ,רעקיצנייאנואנייא ןַא ןעוועג
 -- רענעבילבעגרעביא ןַא
 .קעװַא ךיוא רע טייג זיא
 ,ןייז רענייא רעד ןיילַא ךיא ףרַאד

 ,ןײלַא ךיא
 ,רעטָאפ רעד -- ןיײלַא

 ,רעמזעלק רעד --- ןײלַא

 ,רעצנעט רעד --- ןיילַא
 ,תודע רעד --- ןיילַא
 .לבָא רעד --- ןיילַא

 ,ךיז ןטײרּפש רעדלעפ ופ-צוו ,ןיהַא ייג ךיא
 ןעגנַאגרעד טינ ךָאנ זיא סע ןיהואוו
 ,"ָאטיג ,ָאטינ ,ָאטינ, :יירשעגסיוא-רעיורט רעד
 ,טייז-חרזמ וצ ייג ךיא
 ,טייז-ברעמ ןופ לוק ַא רעה ןוא
 ,םורד ןופ ןוא ןופצ ןופ
 ,טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא וצ יג ךיא

 ,טייצ ןייא ןיא ןפור עלַא לייוו
 רעלטעב עדייב ןופ טירט יד ךָאנ ןפיול עלַא ןוא
 ,קירוצ ,קירוצ ,קירוצ טמוק : ןפור ןוא

 טימ טייטש םוחנת .טדניושרַאפ ןוא ריט ַא ךרוד ילפ ַא טוט

 רעד .ןגער רעד טסיימש ןביוש יד ךרוד ,טנַאה ןיא טכיל םעד

 ַא וצ ךיז טעילוט םוחנת .טכיל ןופ םַא 79 םעד טזָאלב טניװ

 .רעטכעלעג ןקיניזנַאו ַא סױרַא טסיש .טנַאװ

 םוהחנת
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 ,ןעמוחנת טרַאנעגּפָא ,ןעמוחנת טרַאנעגּפָא

 .טזָא-לעג ןרַאנ ךיז טננה םוחנת ןוא

 ?רעוו ? רערַאנּפָא רעד זיא רעוו ןוא

 .ןעמוחנת טרַאנעגּפָא טָאה םלוג ַא

 ןץױועג ןעיױרפ ַא ךיז טרעהרעד םערוט ןופ םירדח עטייױו ןופ

 פָא טכליה !טעוװעטַאר !טעושטַאר :ףליה ךָאנ ףור ַא ןוא

 .ןסירעגרעביא טרעוו ןוא תוברוח עלַא רעביקצ



 םוחנת
 ? ןעװעטַאר לָאז רעוו --- ,טעװעטַאר

 ףור רעד
 ;לָאמ ןטייוצ ַא

 ! טעװעטַאר

 םוחנת
 ?רעװ ?ןעװעטַאר ןעק רעוו
 ?ַאה ?ןעװעטַאר ליוו רעוו
 ?רעװ ?ןעװעטַאר ףרַאד רעוו

 םירדח עטייױו יד ןופ .טדניווװשרַאפ וא קיטסַאזד סױרַא טפיול

 ןטלַאה ,ןעמעטָא ייז םיוק .להרובד ןוא ןיציבר יד ןיירַא ןפיול

 .קערש ןופ ןלַאפ טינ ןקָאז יז ערעדנַא יד ענייא

 ןיציבר
 .עטוג טיג .ןגָארטעג רעהַא זדנוא ןבָאה עטוג טינ

 .ןײגוצסױרַא יוו טינ רימ ןסייוו טציא

 .עניימ רעטכָאט ,ןלַאפרַאפ ןעגבייז רימ

 להרובד
 ? ןסיוו לָאז רעוו ,ןלייה ,ןריט "?יפיוזַא

 ןיציבר
 ,ךיז ףיוא ּפָאק ןיימ טינ ןיוש ליפ ךיא

 .ןגצלשעגּפָא ךיז טנַאװ ןָא לָאמ ליפיוזַא
 -- ןועגש ַאזַא .וד ?קידלוש זיא רעוו ןוא
 ,רעהַא ןייג ןזָאל ךיז טכַאנ ןטימ ןיא

 להרובד
 !ןסיוװ לָאז רעוו זַא

 ןיציבר
 -- ?טרעהעג טסָאה ,ןשטנעמ ַא ןופ לַאפנייַא ןַא
 ,ןכוז ןדייז בעד ןייג וצרעהַא
 ? עדייז רעד ןָאט תוברוח יד ןיא ָאד ןעק סָאװ
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 להרובד

 --- ןטסיירש רעטציא ? ןסיוװ לָאז רעװ זַא

 ןָאט ייג ַא ףרַאד ןעמ ,טגָאזעג ןילַא ךָאד טסָאה וד ןוא

 ןיציבר

 עלַא זַא .טגָאזעג סָאד ךיֹתְנ בָאה יאדוא ? ןיילַא
 ןציז רעיוט ןוא ריט רעטניהַא טקַאהרַאפ
 עדייז רעד ןוא ,רעגייז רעד ףלעווצ ןיוש
 .ןָא בירעמ ןופ ?םצטינ ךָאנ זיא

 לחרובד
 .רעטצניפ רעד ןיא ןסירעצ דיילק עצנַאג סָאד

 ןיציבר
 ןכָאטשעצ טנעה עדייב בָאה ךיא ןוא
 ,רעדיו טרענוד סע ,ליפ ןוא לופ ?לגענ עניױזַא

 להרובד
 .ָאד ךָאד טפָאלש רע :שטָאכ ןפורעגּפָא ךיז רע טלָאװ

 ןיציבר
 .טינ ודנוא טלעפ רעמ .דער טינ .ליטש ייז
 ,בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג ,ָא
 ,ךיז םערַאברעד ,זדנוא ףיוא ךיז םערַאברעד

 להרובד
 ןייז ךָאד זומ סע .לָאמַאכָאנ ןכוז םוק

 ,ןײגוצסױרַא ריט ַא ואוו ץעגרע ָאד

 ןכוז ,רעטצניפ רעד ןיא ןפַאט ,ןריט ענעדיישרַאפ יד וצ ןעײג

 .קירוצ םוקתל ךיז ןרעק ןוא

 ןיציבר
 ?עניימ רעטכָאט ,ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ָא
 .קילגמוא ַאזַא

 להרובד
 ,טינ ןייוו ,טינ ןייוו

 ןיילַא טנייו

100 



 ןיציבר

 .ןָאט ףור ַא לָאמַאכָאנ וואורּפ ? רימ ןעייטש סָאװ

 להרובכד
 :לוק ןקידנענייוו ַא טימ טײרש

 ! טעװעטַאר

 ןיציבר
 !יול הירא ! יול הירא

 להרובד
 יירש טינ ,יירש טינ

 ןיציבר
 .ךיז טכוד ,טרעפטנע ןעמ ,ָאש

 םוחנת ןופ לוק רעטייוו ַא

 ? ןעװעטַאר לָאז רעוו

 ?ןעװעטַאר ןעק רעוו
 !ןעועטַאר ףרַאד רעוו
 .ַאה-ַא-ַאהד 1 רעוו

 ַא ץא ךיז ןעילוט ,ערעדנַא יד וצ ענייא וצ ןלַאפ ןעיורפ עדייב

 .םעטָא סענעלַאפעגּפָא טימ -?קניוו

 ןיציבר
 .טָאג ןטעב רימָאל .ןייז ליטש רימָאל

 להרובח
 ,דלַאב לַאפ ךיא .ּפָאק רעד רימ ךיז טיירד סע

 ןיציבר
 .סניימ דניק ,עניימ רעטכָאט .רימ ןָא ןָא ךיז טלַאה

 .םיא רעביא ןייש-הארנדוניא רעד טימ םלוג רעד ןיירַא טלייֵא סע

 ַא ןעוט וא טנעה יד טימ רעטכיזעג יד ןקעדרַאפ ןעיורפ עדייב

 ,קערוש ןופ יירשעג
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 טלוג
 םוק ךיא זַא ,ןתצטעג יירשעג ַאזַא ריא טָאה סָאװ וצ
 ? ןריפסיורַא ,ןעװעטַאר ךייפ-צ ,ןזיילסיוא ךייא
 ,ףליה ךָאנ ףור רעייא ןגָארטרעד רימ טָאה טניוו רעד
 .ָאד ךייא ןעזרעד ךיא בָאה טייוו רעטייוו רעד ןופ ןוא
 .ןגעקטנַא רימ ןעגנירּפש ןגעוו עלַא ןוא --- ןַאּפש ןייא
 ,רימ רָאפ טייקיטכיל ַא ןיא ךיז טײרּפשעצ שינרעטצניפ יד

 ,קיטכיזכרוד טרעוו וצ ךיז ריר ךיא סָאװ וצ ץלַא ןוא
 ןכיירגרעד ,טקערטשעגסיוא ןעוו ,טנעה עניימ ;רעטױל טרעוו
 ,ןטייווצ םוצ טלעװ קע ןייא ןופ

 ןעיורפ עדיימ

 .זדנוא ןופ קעװַא יג .ָא

 םלוג
 ,ןזיי"לסיוא ןעמוקעג ךייא ןיב ךיא ?ןײגקעװַא
 ? ןײגקעװַא ךיא לָאז ןיהואוו ,רימ רַאפ רָאג ארומ טָאה ריפצ ןוא
 ?ןעװעטַאר ךייא טעװ סָאװ ,רערעדנַא רעד ןייז טעװ רעוו ןוא
 ?ןעמוק ךָאנ טעװ ,רעלטעב רעד ,רע ,יאדוא ,טניימ ריא
 ןילַא ךיא .ךייא גָאז ךיא ,טסיזמוא טּפָאה ריא
 קידנרעהרעד ףָאלש ןיימ ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןיב
 ,ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ :יירשעגסיוא ןקירעיורט םעד
 .ןרעקקירוצ ,ןגָאינָא םיא טזָאלעג ךיז ןוא
 ,שינעלייא ןיימ ,ןעגנירּפשפיוא ןיימ ןעוועג טסיזמוא
 ,טרעטשעצ ףָאלש-שבערוט ןגנַאל ןיימ טסיזמופ-צ
 ,רעהַא קירוצ םוא ךיז רעק טשינרָאג טימ ךיא זַא
 !ןעמוק לָאז רע ,ןפָאה ךָאנ ריא טנעק יװ טנייה
 ,ךיא ןיב ,ןעװעטַאר ךייא ןעק סָאװ ,רעקיצנייא רעד
 -- -- ךיא ןיב

 ןעיורפ עדייכ
 .גָאז ?לסָאי ךיז טפור סָאװ ,רעד וטסיב יצ !קעװַא ייג

 םלוג
 זיא לסָאי לייוו ,טציא שרעדנַא ךימ טפור ןעמ

 רעמ טינ טגיל רע רערעדנַא ןַא ,טנייה רעטייווצ ַא

 ליד ןפיוא טרעדיילשעצ רענעגיוצעגסיוא ןַא

 ,ףָאלש-רעטצניפ ךעלנייוועגמוא ןייז רעמ טינ טּפָא"-לש ןוא
 .קעוַא ןיב ןוא טייהרעליטש ןבייהדעגפיוא ךיז בָאה ךיא
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 ,טזסאלעג טינ ךימ טלָאװ יבר רעד ,סייוו ךיא
 ןָאטעג סָאד ,ךיז קידנגערפ טינ ,ןײלַא ךיפצ בָאה

 --- -- .ןיילַא ךיז ןגעוו טמולחעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא
 !ןקָארשרעד טיוט יױזַא עדייב ריא טקוק סָאװ
 ,ָאי ,תמא יאס ?ןעז וצ טרַאװרעד טינ ךימ טָאה ריא
 ,ןרעה ןוא ןעז רענייק רָאט ךימ זַא
 --- ,ךיז ןקעלּפטנַא טינ לָאמנײק רָאט ןיילַא ךיא ןוא
 ,רעטלּפענרַאפ ,רענעעזעג טינ רעד ןייז קיביײא זומ'כ
 ,לזמ ןיימ ןופ לרינש סָאד טלַאה סָאװ ,רעד זיב
 -- .עז ןוא רעהרעד ,םענרַאפ ,ייג : ןגָאז לָאז

 ? לזמ ןיימ ןופ לרינש סהאד טילַאה סע רעוו ,ריא טסייוו יִצ

 ןעיורפ עדייב

 םלוג

 .קעוַא ייג .ןדנוא טסקערש וד .קעװַא ייג ,ָא

 ?לזמ ןיימ ןופ לרינש סָאד טלַאה סע רעװ ,טינ טסייוו ריא
 ,טינ ךיז טקערש ןופ-+ -- טליוװ ריא ביוא ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא
 לָאמ עטצעל סָאד ןוא עטשרע סָאד זיא סהאד
 ןשטנעמ וצ דער ,ןעזסיוא ןיימ ףיוא-קעד ךיא זַא
 ; ןײרַא ךיילג ןגיוא יד ןיא ייז קוק ןוא

 לעװש ַא רעביא רעביא-טערט ןיילַא ךיא זַא
 ,רעקיטכַאננטימ ַא ,רעטעטרַאװרעד טינ ַא םוק ןוא
 -- .טייקליטש ָא ַאזַא רעה ןוא דייר ענױזַא דער ןוא
 .לָאמ עטצעל סָאד ןוא עטשרע סָאד זיא סָאד
 ,טפור ןוא ךָאנ רימ טייג סע רעוו ,ריא טסייוו יצ
 טניימ סע סָאװ ,ריא טסייוו ןוא ? קירוצ רעהַא ןייג ךימ טגניווצ ןוא
 ,טינ טסייוו ריא -- -- ?"לָאמ עטצעל סָאד ןוא עטשרע סָאד
 ,ףָאלש ןופצ גיל ךיא --- ,ןגָאזסױא ךייא ךיא לעװ ,טליוו ריא ביוא ןוא
 ,םולח ןופ ןייש יד טינ וליפא עז ךיא :סיוא ךיז טכוד סע

 טינ ךיא עזרעד -- ןעוו ןגיוא יד ךיא ןפע ןוא
 -- סיוא סעּפע ךיא יירש ןוא ,טלַאטשעג םענעגייא ןיימ
 :יירשעג םענעגייא ןיימ טינ ךיתצ רעהרעד
 ,ליימ טנזיוט רַאפ עזרעד ןוא ךיא רעהרעד טָא רָאנ
 רעהרעד ןוא ,ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ עזרעד
 ףור ןוא יירש ןוא ,ןרעיוא עביוט טימ
 ,טינ ריא טרעה יצ .גנוצ רעטמוטשרַאפ ַא טימ
 ? תוברוח יד ךרוד רעמָאי ַא ,ךיא יוװ יױזַא
 ,ןרֵא טינ טצוװ ךימ ,טניימעג בָאה ךיא -- -- .ךימ ןעמ טפור סָאד

 ,ייס יװ ייס ןזָאלרעביא !רוברוח יד לעװ ךיא
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 -- -- ! םערוט ןופ טייקידייל רעד ןיא ןייגסיוא רעמָאי רעד לפאז ןוא
 ץרַאה ןיימ ןיא ,ריא טעז רָאנ ,טניימעג ךיא בָאה ױזַא
 ,טפַאשביל ַא ,טקעוװעגפיופצ טפַאשקנעב ַא ךיז טָאהד
 .רעטיצ ַא ךרוד טפיול ביי"ל ןצנַאג ןיימ ךרוד ןוא
 רעדיוו לעװ ךיא ןעוו ,טונימ רעד ףיוא םיוק ןיוש טרַאװ ךיא
 ןגיל ןביילב ןוא ןעיצסיוא ךיז ,ךיז ןָאט ףרָאװ ַא
 ,ןליד יד וצ רעטקירדעגוצ ַא ,רענעלַאפעגוצ ַא
 ,טייקידייל ןוא שינרעטצניפ רעד ןיא ןגיל ןוא
 ?טסיױו ריא ,סָאלש-רעפניפ םעד ,ביל םיא בָאה ךיא

 .ךרע רעד ףיוא רעטנורַא ךיז טצעז

 ,דימ ןיב ךיא .עלייוו ןייא רָאנ ,עלייוו ַא רָאנ ןציז לעוו'כ
 -- טייקידייל ןוא שינרעטצניפ יד .ןעורּפָא לעוו'כ
 ?ןצעז ךיז געמ ךיא -- .ךָאד ןטרַאװ ן"לעוו יז

 להרובד

 םלוג

 ?רע טגערפ סָאװ ?ַאה ,רע טגערפ סָאװ

 ,ארומ טינ טָאה

 ,רימ ףיוא טקוק -- ןוא ,ןָאט טינרָאג ךייא לעװ ךיא
 ?ןפיל יד ,ךייא ייב ױזַא טנעה יד ךיז ןעלסיירט סָאװ
 ,לָאמניק ,רעמ ןעז טינ ךימ לָאמנייק ךָאד טעוװ ריא
 ,רעטסקיטניל רעד ,דניצַא רעקיטכיל ַאזַא ךָאד ןיב ךיא
 ,רערעדנַאװ ןגנוי םענופ ,םיא ןופ רעקיטכיל ךָאנ
 ,ןגָאז ךייא ךיא לעוװ ,טליוו ריא -- .יבר םענופ רעקיטכיל ןוא
 ,רערעדנַאװ ןגנוי שבענופ סיפ יד טציא ןטערט ואוו

 -- .סיבר טעד -- ואוו ןוא

 ןיציבר

 םלוג

 !ןיבר םעד ןעזעג טסָאה

 .קיבײא םיא עז ךיא ?ןעזעג םיא בָאה ךיא יצ
 ,רענוד רעד ןוא ,ןדניוװשרַאפ רערעדנַאװ םענופ טירט יד
 { ןייא ייז טגנילש ,למיה ןופ ּפָארַא ךיז טלקייק סָאװ
 -- -- ?טציא רענוד רעד זיא ןעמוקעג טסיזמוא ,טניימ ריא
 ,דלַאב טמוק רע .םייהַא טייג רע .קירוצ טייג יבר רעד

 ןיציבר

114 

 ? יבר רעד טייג ןענַאװ ןופ



 םלונ
 ,טָאטש רעטניה ןופ ,ד"לעפ םענופ

 ןגעוו עלַא ואוו ,טרָאד ןופ ךיוא ךָאד םוק ךיא
 -- }רערעדנַאװ עדייב רַאפ ךיז ןבננצה ןסָאלשרַאפ
 ,רעיורט ןיא טייטש רע יו ןיבר םעד ןעזעג בָאה ךיא
 ,רערעדנַאװ רעד -- רע ןוא ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק רעד
 סיפ-ןדנואוו ענייז טימ טָארט ייב טָארט ןעגנַאגעג ךיז זיא
 ,ןבירטרַאפ םיא ןבָאה ןגעוו עלַא ואוו ,ןיהַא
 ,ןפיולכָאנ םיא טלָאװעג בָאה ךיתצ קרַאטש יװ ,ךַא ,ןוא
 ,ךיז ןעיירד ןוא געוו םעד םיא ןפיולרַאפ
 -- .ןטָאש ןייז ןייז ןוא סיפ ענייז וצ ךיז ןגייל ןוא
 ףיז טָאה ץרַאה ןיימ ןיא זַא ,טנעקעג ךיא בָאה יו רָאנ
 ,םערוט-הברוה ןיימ ךָאנ טפאשקנעב יד טנערבעצ
 ; םייהַא טייג יבר רעד ,ָאי ַא

 ;סיוועג רע זומ --- קירוצ ןייג זומ ךיא זַא
 ,טירט ערעווש טיִמ טייג רע לייוו ,ךיז טמַאז יבר רעד
 -- ךיא ןוא ,ּפתוק ןקידנעקניז ןקירעיורט טימ
 ןַאּפש ןייא רָאנ זיא רימ רַאפ געוו רעצנַאג רעד

 ; קילבנגיוא ןייא -- שינרעטצניפ עצנַאג יד
 ,טליהעגנייא ןצילב ןוא ןרענוד ןיא טייג יבר רעד

 ןטשרע םעד טּפַאכרַאפ םיא טָאה טניוו-םערוטש רעד

 -=  ענייז רעדיילק יד טקילפ ,ןטייז עלַא ןיא םיא טרעדיילש רע
 .רעכעל עלא ךרוד ןיירא טסיימש ןגער רעד ,טרעהד ריא

 ןיציכר
 .ךיז םערַאברעד ,ךיז םערַאברעד ,טָאג ,ָא

 להרובד
 .ןפיולטנא ,םוק ןפיולטנַא

 םלוג
 .טינ טייג ,טינ טייג

 ,טונימ רעד ןיא ןעזרעד טינ רענייק ךימ רָאט סע
 יד רעסיוא ,רעטרעוו עניימ ןרעה טינ רָאט רענייק ןוא
 ,ןעזסיוא ןיימ טקעדעגפיוא בָאה ךיא ןעמעוו רַאפ
 ?ךייא טימ טציז סע רעוו ,ריא טסייו .ןליוו טימ טקעדעגפיוא ןוא
 ,ןעמָאנ ןיימ ךיוא ןוא טנַאקַאב טוג ךייא זיפ םינּפ ןיימ

 :ןעזעג טינ לָאמנייק ךימ ריא טָאהד ןעז רָאנ

 ,עגר ןייא ןיא ןרָאװעג ריא טלָאװ דנילב ןוא
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 .ןעזרעד ךימ ןליוו ןיימ ןָא גנולצולּפ טלָאװ ריא ןעוו
 ,ןייש-רעייפ ןוא שינעדנעלב ןוא טיוט לייוו

 .ןגיוא עניימ ןענייז סָאד --- ןייגרַאפ רעקיבייא ןוא
 ,ריא רעטנוא ןוא דרע רעד ףיוא ,לפיוו טינ ןיילַא סייוו ןוא ,בעל ךיא
 ,םירעוו טימ ןותצ תויח טימ ןוא ןשטנעמ טימ
 ,רענייטש ןיא ןוא רעייפ ןיא ןוא רעסַאװ ןיא
 ףוס םעד ןוא בייהנָא םעד טינ ךיא עז לָאמנייק ןוא
 -- -- ןייגרַאפ ןקיבייא ןיימ ןופ ןוא רימ ןופ

 ;רעדנואוו ןופ רזג םעד רימ ןופ ּפפנרַא םענ :ךיז טעב ךיא
 ילפ ךיא ,טציא ןוא -- ? טעבעג ןיימ ָאד טרעהרעד רעוו רָאנ
 לָאמַאטימ ךיא רעהרעד ,רעהַא דלעפ ןופ ױזַא
 ןגיוא יד ןיא ןוא ,ןרעיוא עניימ ןיצ גנַאלק םענדָאמ ַא
 -- -- .רעייפ רעדמערפ ַא ןָאטעג רימ טָאה ןערב ַא
 ןיירַא טלָאוװ'כ --- ? ךיא דער סָאװ --- ןיינ ,רשפא ןוא
 :סנעמעוו טינ טרַא ךימ ,בוטש רעדעי ןיא
 טנגעגַאב קערש טימ ךימ טלָאװ בוטש עדעי לייוו
 .טגָאירַאפ קערש טימ ךימ טלָאװ בוטש עדעי ןוא

 ןצי-?ב ןוא ןרענוד .טציז ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל

 להרובד
 .ךיז םערָאברעד ,זדנוא ףיוא ךיז םערַאברעד

 םלוג
 .ןעמוק דלַאב טעװ יבר רעד ?ץלַא ארומ ךָאנ טסָאה וד
 םיא ףיוא טסיג ןגער רעד .טנעָאנ ןיוש זיא רע :עז ךיא
 ,טינ הטילש ןייק םיא ףיוא טָאה ןוא
 .טמוק רע ,טמוק רע .געוו םעד םיפצ ןטכייל ןצילב יד
 ,ריד ראפ טדערעג בָאה ךיא סָאװ ןסיוו טינ רתצט רע
 ,ערעדנוזַאב ַא ארומ ַא טכיזעג ןייד ףיוא עז ךיא
 ,עגר רענעי ןָא ךיז ךיא ןָאמרעד ,ךיילג ןגיוא יד ןיא רימ טסקוק וד
 ,טקירדעגוצ ןוא ךיז וצ ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיד בָאה ךיא ןעוו
 ,רעגניפ עניימ ףיוא טײקמערַאװ ןייד טציא ךָאנ ליפ ךיא
 .רעטיצ ןייד טציא ךיא רעה ךָאנ טסורב רעד ייב ָאד ןוא
 טנעקעג טינ ,ןרָאװעג םוטש ךיא ןיב טלָאמעד רָאנ
 ,שרעדנַא זיא טציפ-צ ןוא ,ןּפַאכּפָא םעטָא םעד
 גונעג זיא רימ .ריד וצ ןרירוצ טינ ךיז וליפא ליוו ךיא
 ,טכיזעג ןייד ןגעקטנתצ ץיז ךיא יו ,ןציז רָאנ
 ,טייקטכייל טימ ךיז ןעיירד סָאװ ,דייר ןדער ןוא
 -- ןלעװ לָאז ךיא ןעוו -- .שינעדנעלב טימ ןוא טייקטכייל טימ
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 םלונ

 -- ,טציז עדייב ריא יו עטנייטשרעד ,ענעקָארשרעד
 ,ךייה רעד וצ רעדיילש ַא ןוא ךיד ןָאטעג ךיא טלָאװ ּפָאכ ַא
 ,ןבייהפיוא רעדיוו ןוא סיפ עניימ וצ ןרעדײלשרעטנורַא ךָאנרעד
 ,טעּפמיא ןקידנעלדניווש טימ ּפָאק ןיימ םורַא ךיד ןעיירד ןוא
 טנעה ענייד זיב ,לענש ןוא גנַאל ױזַא ןעיירד ןוא
 ,ןּפיל ענייד ןופ+ ,זדלַאה ןיימ םורַא ךיז ןטלפאוו טרעמַאלקעגמורַא
 ,קיטייוו ןוא ןייּפ ןופ ענעסָאלשעגפיונעצ ןוא עטנערברַאפ
 -- .עניימ ןיא ךיז ןטלתאוו ןגיוזעגנײרַא

 א רעמינּפ יד ןל?עטשרַאפ גנולפיױוצרַאפ ןיא ןעיױרפ עדייב

 .טנעהד יד טימ ןכערב

 :ךָאנ רערעמ ןוא

 ןעלסקַא עניימ ףיוא ךיד טרעדײלשעגפיורַא טלָאװ ךיא
 שינרעטצניפ רעקידנצילב ,רעקידמערוטש רעד ךרוד ןוא
 ,סמערוט יד ןופ םענייא ןיא ךיד ךיא טלָאװ ןגָארטעגנײרַא
 ,םענייא ןיא טיירדעגפיוא ךיז רימ ןטלָאװ עדייב ןוא
 .טייקרעל רעד ןיפצ ןבָארגעגנייַא ןוא טקעדעגנייַא ךיז
 :ןעזרעד ןוא ןגיוא עניימ ךיא טלָאװ טנפעעגפיוא ןוא
 ,רעדיילק ענייד ןקילפוצ ןוא ןסייר ןטניוו יד
 ,בייל ןייד ןופ טייקסייוו יד ףיוא-ןקעד ןצילב יד

 -- .טײקמערַאװ ןייד טימ טייקרעל יד טרעוו ןעקנורטעגנָא ןוא

 ,רעדי"לג ענייד ןיא ךיז ךיא טלָאװ ןסיבעגניירַא
 .ליטש רעדיוו ןוא --- .בייל ןסייוו ןייד ךיז ןיא טגױזעגניײרַא
 ,רעכעל עלַא ךרוד ןיירַא טסיימש ןגער רעד
 ,רעדנַאנַאפ ךיז ןטכעלפ ןוא ךיז ןטכעלפ ןצילב יד
 .ןעקניז ןופצ סנייא ךָאנ סנייא ןלָאפ לגיצ ןוא

 .ףףיױא ךיז טלעטש

 טלקע ךימ ,ליפ ךיא .סױרַא ךייַא ךיא ריפ טָא
 ; ךיז ןקעלּפטנַא ןיימ ןופ ךָאנ רערעמ ןוא ,קערש רעיא ןופ
 ,ןיילַא טימרעד טקירעדינרעד גונעג ןיוש ךיז בָאה ךיא
 ןצנַאגניא ךייא ןייגייברַאפ טנעקעג טינ בָאה ךיא סָאװ
 ;רעגניפ עניימ ףיוא טײקמערַאװ רענעי ןָא ךיז ןענגמרעד טינ ןוא
 ,תודוס "ליפיוזַא ךייא רַאפ טגָאזעגסיױא בָאה ךיא סָאװ
 .רעבייוו ייווצ עטעשזדנָאלברַאפ ,ענעקָארשרעד ,ךייא רַאפ

 .ֿפָא ךיז טלעטש ןוז* ריט רעד וצ טייג
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 : תוברוחד יד ןיא רעמָאי רעד לתצמַאטימ ןרָאװעג ליטש זיא'ס . . ;

 ור יד ןיוש טָאה ,טָארט ןייא רָאנ ןבעגעג בָאה ךיא
 ,ןלייה ןוא טנעװו עלַא רעביא ךיז טײרּפשעצ
 ,ךיירפ זיא סיפ עניימ ןופ טָארט רעדעי לייוו

 ,טייקיאור זיא טנַאה ַא סניימ ןופ גייב רעדעי ןוא
 ,סייו ןענייז רעטכיזעג ערעייא ןוא -- ריא טרעטיצ טָא
 ,ריא יו ,ןילַא ךיא -- .ןפָאלשעגנייא ,טמולחרַאפ

 ןעמערב עניימ יוו ליפ ןוא דייר עניימ עלַא ןָא סעגרַאפ
 טנעקעג טלפאו ךיצ .,ךיז ןכַאמרַאפ ,ךיז ןכַאמרַאפ

 .טינ סע וט ךיא ;ןּפָאלשנײא ןוא ָאד טָא ךיז ןגיילרעדינַא
 ;שרעדנַא ץעגרע ןגָארטרעבירַא ףָא-לש ןיימ ןעק ךיא
 .טינ ץעגרע ,ןײגקעװַא טינ ץעגרע טנעק ריא רָאנ
 עטעטרַאװרעד גנַאל סָאד ךייא ףיוא טמוק ןטייז עלַא ןופ

 :ןרעייפ עטיירגעגוצ ןוא קעה עפרַאש טימ
 ןיירַא ךיז ןסיג ןיוש טכַאנ ןופ ץרַאה םעד ןיא ןוא
 ,ענענורעגּפָארַא דרעװש ןופ טָא טָא ,עמערַאװ ךָאנ
 -- לָאמַאטימ ןוא .סנייא ךָאנ סנייא .,ןּפָארט עטיור עטשרע יד
 .ןעמָארטש ןיא טזיורבעגפיוא ןרעוו ןּפָארט יד
 .,ריט רעייא וצ טהצ ןוא -- םָארטש ַא ריט רעדעי וצ
 ; רעטייוו ןותיצ טייוו ןעמָארטש עטיור יד קעװַא ךייַא ןגָארט טָא
 ,ךיז ןשעלרַאפ ןוא ןלַאפ ייז ןוא ,רעזייה ןענערב סע
 .ענעקנורטרעד ךָאנרעד ןוא עטנערברַאפ ּפעק -- רעזייה יד טימ ןוא
 -- -- .ןעמָארטש יד טימ ןעמיווש ןוא שבורַא ךייא ןעלגניר ייז
 .ןעילג םימלצ .רעקעלג-ןריטסַאנָאמ ןעגנילק סע

 ןעגנַאלק-רעקעלג יד ףיוא:ןּפַאכ ,רעייפ ןופ ךָאנ רעטיור ,רעליימ ןוא
 קירוצ סױרַא ייז ןפרַאװ ןוא ,ךיז ןיא ןײרַא ייז ןעגנילש ןוא
 ,ךייא ןעקנירטרעד ,םורַא ךייא ןעיירד ,ןעגנוצ עקידלגנע"לש עגנַאל ןיא
 -- -- .רעדיוו ןעקנירטרעד ,קירוצ סױרַא ךייַא ןּפעלש ןוא
 עטמולחראפ ,טציא יוװ ױזַא טָא ,ךיז טציז ריפ-ז --- ריא ןוא
 .רעניימ ןיא -- ור ןיא עטלמערדעגנייא ןוא
 :ךייא ךיא גָאז ;רעיױרט ןוא קערש רָאנ ךיז רַאפ טעז ריא
 ךיוה ןוא טייוו יו ,טעז ןוא ּפָאק םעד ףיוא-טבייה

 :םעטָא ךיא גנירג יװ ,טנעה עניימ רעדנַאנַאפ טיײרּפש ךיא
 ,ליד םעד ןָא טינ ריר ןוא בייה ַא סיפ עניימ ךיא ביג טָא
 - -- -- עניימ ןענַאּפש יד ךימ ןגָארט ןעלגילפ יוװ
 .ךייא ריפ ךיא .טייג ןוא ףיוא-טכַאװ

 ןרָאװעג טשלחרַאפ יו ױזַא טייצ רעד רַאפ ןענייז ןעיורפ עדייב
 ןסעזעג ןוא דרע רעד וצ טצעזעגרעטנורַא ךיז ןבתקה ,קערש ןופ

 .טרָא ןופ טינ ךיז ןריר יז ןטכיזעג עטקעדרַאפ טימ



 םלוג

 ,ןײגוצסױרַא געװ םעד ןָא ךייא ןייו ךיא ,ףױא:טכַאװ
 ,ךייא ריפט ךיא ,ענערָאלרַאֿפ ,עטעשזדנָאלברַאפ

 ףיױא יז טלעטש ןוא טנעה יד רַאֿפ יז טמענ רע

 ןעיורפ עדייב

 ,םיא ךָאנ ךָאנךןעײג טרירעג יו

 םלוג

 -- ןָא ךייא ריר ךיא סָאװ ,ארומ ןייק טפאה טינג
 .געוו םעד ךייא ךיא זייוו סָאד ,ךייַא ךיא ריפ סָאד

 ךיזו טצעז ,קירוצ םורַא עגד ַא ןיא ךיז טרעק .סיױרַא יד טריפ

 טגיילרַאפ טנעהד יד טימ ךיז טגיװ ןא לקניװ ַא ןיתצ קעוװַא

 ,ןצרַאה ןפיוא

 םלוג
 ,ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ
 ,טנעוו ,ריא טגייווש סָאװ
 ? טנעוו עניימ
 ,ןלייה ,ריא טפָאלש סָאװ
 ! ןלייה עניימ
 ,טיג ריא טגערפ סָאװ
 ִ! ךיא םוק ןענַאװ ןופ

 ,ןטכיולעגפיוא ,ןענַאטשעגפיוא

 ,רעטרעוו עלַא ןדנובעגּפָא

 ,טייקרעל רעד ןיא ייז טדערעגסיוא
 -- רעירפ יװ --- טציא
 ןגער רעד טּפַאלק
 .סָאלש ןיימ ןופ רענייטש יד ףיוא

 ץעמע ךימ טָאה
 ןסייהעג ןעד
 ןטָאש םעד ךָאנ ןגָאי ךיז ןייג
 -- 1יױוצ יד ןופ

 ,רענייק ,רענייק ,רענייק
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 טָאה ןעמ זַא
 -- ןפורעג ףליה ךָאנ

 ןעד ןעמ טָאה
 ? ןפורעג רימ וצ

 ןעד ןעמ טָאה
 ? טפָאהעג רימ ףיוא

 ,טנעוו ,ריא טגייווש סָאװ

 ? טנעוו עניימ
 ,ןלייה ,ריא טגייווש סָאװ
 ? ןלייה עניימ

  םוחנת

 ,ןײרַא ךיז טכיילש

 ?רעו ?ןעװעטַאר לָאז רעוו

 ?רעו ?ןעװעטַאר ןעק רעוו

 םלוג
 ,ךיא

 םוחנת
 :רעטכעלעג ןקיכליה ַא טימ

 ! רע ,ַאה אה ,ָאה

 ? רעוו ?ןטסיב רעוו

 .טניוטשרעד

 .לענש יו ? קירוצ ָאד טסיב
 ,רעקיבלעז רעד
 ,רערעדנַא ןַא גנַא"ל טינ ןעוועג
 .רעקיבלעז רעד קירוצ ןיוש ןופצ

 :סעכ טימ

 יןעמוחנת טרַאנעגּפא ,ןעמוחנת טרַאנעגּפָא

 םלוג
 .,רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט טרעוו

 םוחנת

 טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןופ
 .ןעמוקעג קירוצ
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 -- ,ַאה ,ָאה ,ַאה
 +טלעװ רעד ןופ ןקע יד ףיוא סעּפע ךיז טוט סָאװ

 םלוג

 -- ?טסרעהד ֹוד .,ליטש ייז

 םוחנת
 ,ךיא רעה יאדוא ,רעה ךיא

 םלוג

 .רעטנעענ .,רימ וצ וצ ךיז קור

 םוהנת

 .עדייב ןציז ..םלוג םוצ טרַאה וצ ךיז טקור

 םלוג

 .טסעז ,ןעמוקעג קירוצ ךָאד ךיא ןיב טָא

 טכַאנ ַא ןיא -- ,רעטעּפש ,רעירפ עגר ַא

 ,ןגער-םערוטש ןוא ןרענוד ענייא ןופ

 -- ןטייקטייו עטכיירגרעד טינ ןוא ענעגנַאגרעד טינ ןופ

 ?רעסטעּפש רעדָא עגר ַא טימ רעירפ יצ סיוא סע טכַאמ סָאװ

 םוחנת

 יַאדוַא ?סיוא סע טכַאמ סָאװ

 | םלוג
 ?ךיוא ריד .ָאד זיא רימ ךעלמייה יו

 םוחנת

 ,ָאי ,יאדוא

 טלוג
 ,טרָאד ךָאנ טליפעג טייקכעלמייה יד בָאה ךיא
 ,קידנגָאי ךיז דלַאװ ןוא דלעפ ןיא

 ,קידנרעה ןופצ קידנעעז ץלַא
 -- -- טנעוו ריפ ָאד ןענייז ץעגרע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא
 ? ךיוא סע טסייוו וד

 םוהחנת

 .ָאי ,ךיא סייוו יאדוַא
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 םלונ

 קיטכיזכרוד קיטני"ל ןעוו ,ןייז טלָאװ סָאװ ןוא

 ? טגעוו ריפ יד ךיוא ןייז ןטלָאװ סע

 !ענעעזעג ץלא סוד ןופ ןפילטנַא טנעקעג ךיא טלָאװ ןיהואוו

 ,בייל ןיימ רַאפ טײקטרַאה ןעמונעג ךיא טלָאװ ואוו ןוא
 ,שינרעטצניפ עקידעכעטש ,רעטיצ ןטלַאק ןוא

 ? טײקנזָאלרַאפ עטצענערגענּפָא ,עטמַאצעגּפָא ןוא
 ,ןענַאד ןופ קידנעײגקעװַא ,טדערעג בָאה ךיא
 טרעהעג טינ וטסָאה רָאנ ;ריד וצ דייר עזייב טימ
 ,רעקקירוצ ןיימ ףיונ-+ קנואוו ַא דייר עזייב עניימ ןיא
 ? טפַאשביל ןוא שינעקנעב ןיימ ףיוא גָאזנָא ןַא

 םוחנת

 םלוג
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 .יַאדוַא ,טרעהעג ,טרעהעג בָאה ךיא

 ,טייקיטכיל ןיימ ןופ ןגיוא יד ןיוש ןסעגעגסיוא רימ בָאה ךיא
 ,טכַאנ רעד ךרוד טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ןוא
 ; טייקיטכיל ןיימ ןיא ןענייז ןרָאװעג טייזוצ
 יז ןופ רערעדעי ;ןעניפעג ךיז רעבָא ןלעװ ייז
 ,לקניוו ןטמַאצענּפָא ןַא ואוו ץעגרע טָאה
 ןרעטש טבעד ןקירדוצ ןוא ּפָאק ןטימ ןלַאפוצוצ ואוו

 | ,ןגייווש ןוא ןבָארגנײרַא ךיז ןגיוא עדייב טימ
 -- רערעדנַאװ רעגנוי רעד ןוא ,רדח ַא טָאהד יול 'ר
 ,טכַאנ ַא ךָאנ ןותצ ,טכַאנ ַא ךָאנ .רבדמ ןיא טסענ-רענייטש םעד
 ,ןעמוק טעװ רע ןוא ןיהַא טגָאי רע
 ךיירפ טימ ,ךיא יוװ ,ךיוא ןוא ;רעהַא ךיא יװ ױזַא
 ,רענייטש עטציּפשרַאפ יד ןשוק ןפרַאװ ךיז
 ,טייקיכעטש רעייז טימ ןּפַאכמורַא םיא ןלעװ סָאװ
 --- -- .טײקנזָאלרַאפ ןוא טײקטרַאה רעייז טימ ןזלַאהמורַא
 טעז ןוא ךיז ייב םייה רעד ןיא ןיוש טציז יול 'ר
 .ןקערש עטקעלּפטנַא ןוא רעדנואוו עטקעלּפטנַא
 ןגיושטנַא טרעוו ןוא שיט םבוצ וצ רע טלַאפ טָא
 ; גנורעגייטשרַאפ ןייז ןיא ,ךיא יו ,רעכעלקילג ַא
 ,ךיא יו ,רעהַא טייג רע .טייג ןוא ךיז רע טלעטש טָא

 רע ואוו ,טנעוו ריפ יד ןיּפצ טייקכעלמייה ןכוז וצ
 -- ךימ -- םענייא ןעניפעג וצ רעכיז קידנעטש זיא
 .רענייז קיבייא ףיוא זיא ןוא םיא ףיוא טרַאװ סָאװ



 םוחנת

 ? רענייז

 םלונ
 .רימ וצ ךיז רשטנעצנ קור .גערפ סינ

 םוחנת
 ! סָאװ יצ ,טספָאלש וד

 םלוג
 ,טייקיטכי"ל ,ךיז שעלרַאפ -- .דייר טינ ,גערפ טינ

 ןגיוא עניימ ןופ ןייש ,ךיז טלַאהַאב
 .רימ וצ ךיז רעטנעענרעד ,ליד רעטקנעוװשרַאפ
 .רעדילג עניימ עלַא ךדוד טלעק ןייד ךרוד קיש
 ןרענוד ןופ רָאנ םעטָא רעד ךיז ןרעה לָאז
 -- -- גער םעד ןסײמשנײרַא טניוו רעד לָאז ןוא

 .ךיז רעטייורעד ,רימ ןופ ךיז רעטייוורעד

 רעבלעז רעד ןיא רעטנורַא םינפ ןטימ סיוא ךיז טיצ ,טלַאפ

 םימ לופ ,םוחנת .גנַאפנָא ןיא רללג ןגעלעג זיא רע יװ ץזָאּפ

 יד ףיוא רעטיױו ןוא רעטיױו ץלַא םיא ןופ ךיז טקור ,קערש

 .קיטסַאה טדניװערַאפ ןופ* ריט ַא וצ טמוק .רעגניפ ןציפש

 םירדח עטיױו יד ןיא ןכליה טירט ענעקַארשרעד עקיטסַאה ענייז

 .רעטצניפ קָאטש .ןעייגרַאפ וא רעליטש ,רע-?יטשש .םערוט ןופ

 .טנַאה ןיא ןרעטמַאל ַא טימ ל"רהמ ןיירָא טמוק סע

 ל"רחמ
 ןרעטמַאל רעד טימ םלוג םכעד טכיױלַאב

 .רעקיבלעז רעד .גנורעדנע ןייק

 .טגייווע

 .םיא ףיוא ססיימש ןגער רעצנַאג רעד

 .ףיוא ייסש .סייצ ןיוש .ףיוא ייטש

 םלונ
 .ףיוא ךיז טצעז

 ל"רחמ
 ,ןפָאלשעג גונעג
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 םלוג
 ,יֿבר

 ל"רהמ
 .תעל-תעמ ייווצ ןיוש טספָאלש

 | םלוג
 ,ןּפַאכפױא ךיז טלָאװעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא
 טנעקעג טינ ןוא טצעזעגפיוא ךיז לָאמ לפיוו ןיוש
 ,טלַאק ןוא רימ זיא סָאנ .ןגיוא יד ןענעפערעדנַאנַאפ

 ל"רהמ
 ,טייצ עצנַאג יד ריד ףיוא טסיג ןגער רעד

 םלונ
 .טליפעג טינ ןגער םעד ךיא בָאה ףָאלש ןיא
 זיבר ,ךיא ןיב ואוו

 - ל"רחמ
 ,םערוט רעפניפ ןיא !טינ ןעד טסייוו

 םלוג
 ךיא זַא ,ץלַא טמולחעג ךיז טָאה רימ ןוא

 םורַא ןַאּפש ךיא ,טָאטש רעטניהַא טייוו ץעגרע ןיב
 .ןַאּפש ןוא ןַאּפש ,רעדלעפ עקידנטָאש עסיורג ףיוא
 ןגעקטנַא רימ ןשטנעמ ענױזַא ןָאןעמוק סע

 ;רעטנעענ ןרעוו ייז .,ייז וצ ןייג ךיז זָאל ךיא
 ,םינּפ ןיא ןעז ייז ליוו ןוא גנורּפש ַא וט ךיא
 -- טינ קוק ךיא טייז רעסָאװ ןופ ,טינ ךיז יירד ךיא יו רָאנ
 ,סנקַאנ רָאנ ,רעמינּפ ןייק עז ךיא
 ; סנקַאנ ענייא --- רעזענ ,ןרעטש ,ןגיוא ןייק
 ףדער ייז רעה ךיא ןגעווטסעדנופ ןוא -- רעליימ ןייק
 ;"וד, ייז ןרעפטנע ?ריא טנעז רעו :גערפ ךיא
 ;"ריד ןופ , :ייז ןגָאז -- ? ריא טמוק ןענַאװ ןופ
 ..."ריד וצ , :ייז ןגָאז --- ? ריא טייג ןעמעוו וצ : גערפ ךיא
 יירד ַא לתמַאטימ ךיז ייז ןביג סױרַא סָאד ןגָאז ייז יוװ ןוא
 רעהַא ךיי"לג ןטייווצ ןכָאנ רענייא ןגָאי ןעמענ ןוא
 ףיול ךיא יוװ ןוא  .ייז ךָאנ ךיפצ+ .םערוט רעפניפ םוצ
 ,לָאצ ןיא ףניפ ןענייז ייז :טשרע ךיא עזרעד
 טגָאיעגנָא ייז ךיא בָאה טָא ,ןעיורפ ייווצ ןוא רענעמ יירד
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 ,קוק ַא וט ךיא ,טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא םענייא ןוא

 ל"רחמ

 םלונ

 ? ךיא

 .ןריורפרעד ,סָאנ ןצנאגניא ןעוועג טסיב וד
 ןסָאלפעצ דרָאב יד ,בייל םוצ טּפעלקעגוצ רעדיילק יד

 ,ןטייז עלא ןיא ךיז טלבמָאבעג -- ,ענעמונעגּפָא יו ,טנעה יד
 ,ןטינש ןסיורג ייווצ --- ןייז םינּפ ןייד טפרַאדַאב טָאה'ס ואוו ,ָאד ןוא
 ,טיירב רעד ןיא רעטייווצ רעד ,ּפָארַא זיב ןרעטש ןופ טינש ןייא
 ,ןעמַאלּפ עטיור יו טילגעג ייז ןבננצה עדייב ןוא
 ,ץרַאװש ןרָאװעג ,ךיז ןשָאלרַאפ ,טילגעג
 :ןענייוו ןעמונעג ,רימ רַאפ ינק יד ףיוא ןלָאפעג טסיב וד
 ,םלצ םעד ןופ ,לסָאי ,ךימ עװעטַאר ,ָא --
 ,ןטינש יד ןופ ,לסתזי ,ךימ עוועטפצר ַא
 ,ןרָאי טנזיוט ןופ ןיוש םינּפ ןיימ ףיוא ייז גָארט ךיפצ
 .טיוה ןייק טימ ןגיוצרַאפ טינ "לָאמנײק ןרעוו ייז

 ל"רהמ

 םלוג

 ? רעטייוו סָאװ

 :ןעזרעד רָאנ ןבָאה ייז יו ,עקירעביא עלַא
 ,רימ ףיוא ייז ןענייז ןלַאפעגפױרַא --- טסנייוו ןוא טסגיל וד

 ; םינּפ ןיא רימ ןגיּפשעג ,דרע רעד וצ ןפרָאװעג
 ,רעלטעב רעגנוי ַא ,סיפ עטלייבעצ ,עטקידנואוועצ טימ ,רענייא ןוא
 !םלוג :ןעירשעגסיוא ןוא רימ ףיוא זיא ןטָארטעגפױרַא
 טּפַאכעגנָא ןוא ,ייז רעטנוא ןופ ןָאטעג ךיא בָאה גנורּפש ַא
 ,ךייה רעד ןיא טרעדײלשעגפורַא ,טנעה עדייב רַאפ רעיירשסיוא םעד
 ,קיטרַאפ --- ןופצ דרע'ריד ןא םיא ןָאט ץעז ַא טלָאװעג
 סעכ ַאזַא טימ וטסָאה ,טייהרעטכירעגמוא ,טשרע
 :טלמַאטשעגסיוא ןוא ּפָאק ןרעביא ןקעטש ןייד טימ רימ ןָאטעג טינש ַא
 == -- ! טםבלוג ? ןגנפגללש טסליוו וד ןעמעוו וטסייוו יִצ ---
 ןלַאפעג ןיב ךיא .טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה שינרעטצניפ ַא
 טפניפַאבלַאז ךימ ריא טָאהד סיפ ןוא טנעה רַאפ
 ,בורג ַא וצ ךימ טּפע"לשעגוצ ,ןּפעלש ,ןגָארט ןעמונעג
 ןטייווצ ןכָאנ רענייא סנפיוה יד טימ ןוא ,טגײלעגניײרַא
 ןטָאשרַאפ ןיוש ךיא ןיב טָא ...רימ ףיוא דרע ןטָאשעג
 לָאמַאטימ ךיא רעהרעד .סױרַא טקעטש ךָאנ ּפָאק רעבלַאה א
 -- -- "בהרבד ,ןעיורפ יד ןופ ענייא יו
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 ל"רהמ

 םלונ

 ? רעוו

 ,קרַאטש ךיז יז טָאה טנייועצ .לוק ריפצ טנעקרעד בָאה ךיא
 טּפַאכעגמורַא ,ּפָאק ןבלַאה ןיימ ףיוא ןלַאפעגפױרַא
 --- -- .טנייוועג ןוא ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ ךימ ,טנעה עדייב טימ
 .ןפרַאו ןוא רימ ףיוא דרע ןפרַאװ עלַא ןוא ,טנייוו יז
 :לוק ןבלעז םעד טימ רעדיוו טסגָאז ,רעה ךיא ,וד ןוא
 ? טסנייווַאב וד ןעמעוו וטסייוו יצ ---
 .ןענייווַאב טינ ןעמ ףרַאד םלוג ַא

 ל"רהמ

 םלוג

 .ןײלַא ךיא .ָאד ןײלַא ןיב ךיא ?טסרעה וד .גונעג
 ,טסעז וד ,ריד וצ טכַאנ רעבלַאה ןיא םוק ךיא
 וטסָאה תע"ל:-תעמ ייווצ ,ןדירפ ןוא ור ריד גניירב ךיא
 ךיא ןיב ןיוש לָאמ ןייא טינ .דנַאנַאכָאנ ןפָאלשעג

 .ןעקנירט ,ןסע ןפור ,ךיד ןעז ןעמוקעג רעהַא
 .טרעהעג טינ טסָאה וד רָאנ

 .קירעגנוה טינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא
 ,טינ ןיוש טציא ןוא ,ןעוועג טלַאק רימ זיא רעירפ ןופ+
 .ָאד טסיב וד לייוו

 ל"רהמ

 םלוג

 .ןעלסקַא סמלוג ןפיוא טנעהד ענייז ףױרַא טגייל

 ,ךיד ףרַאד ךיא .רימ טימ ןייג טסעוו

 .ךימ ףור ,יבר ,ןיוש טיירג ןיב'כ

 ל"רהמ
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 יָאד טינ ןענעגעגַאב זנוא ףרַאד טכַאנ עבלַאה יד
 ךָאנ רעפיט ,םערוט-רעפניפ ןופ שינעפיט רעד ןיא רָאנ
 ; םולח ןיא ןעזעג טסָאה וד סָאװ ,רעבירג עלַא ןופ
 ,ןקעלּפטנַא ריד לעװ ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד רעה ןוא
 ,טייקטיור ןייז עזרעד ,טוג םיא םענרַאפ
 ,טײקפרַאש ןייז ןוא רעטיצ ןייז ,טײקמערַאװ ןייז ריּפשרעד
 ,טולב -- טסייה טרָאװ סָאד



 םלונ
 ,טולב

 | ל"רהמ
 .רעכעה רָאנ ,לצמַאכָאנ רעביא-גָאז

 םלוג
 .טולב

 ל"רהמ
 .רעליטש רתצנ ,"לָאמַאכָאנ ןוא

 טלוג
 .טולב

 ל"רהמ
 ,םוק .ךיד ףור ךיא

 .םערוט ןופ ןעגנַאגנירַא עקידרעטייו יד וצ עדייב ןעײג יז

 .םנעה יד ןיא טכיל ענעדנוצעגנָא טימ ךרוד ךיז טכיילש םוחנת

 םוחנת

 :ךיז טײגרַאפ

 !טעװיעטיַאר

 ?רעװ ?ןעװעטַאר סעוװ רעוו

 זַאה !+ןעװעטַאר ןעק רעוו

 !ר"ע-וו !ןעוװיעטרַאר ןיעיק רדעדוו
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 ןביז דליב

 ליה ןיא

 שינרעטצניפ ַא ,סָאלש-רעפניפ ןופ ןליײה עקידרערעטנוא יד ןיא

 ךָאנָאמ םענופ טײלגַאב שואעדַאט .רעגניפ יד טימ ןּפַאטוצנָא

 ַא טגָארט ךַאנָאמ רעד .לייה ןופ שינעפיט רעד ןופ ךיז ןזיײווַאב

 ןכירק ןגנַאל ןופ ךימ ּפָא עדייב ןעמעטָא ײײז .לקַאפ םעניילק

 ,ךרע רעד רעטנוא

 שואעדַאט
 טפול יד טינ ןעו .ךיז לקַאװ טינ .רעהַא טנַאה ןייד
 ,שינרעטצניפ עקרַאטש יד ןוא עקידנעקיטש יד
 ,תוחילש יד ןעוועג טריפעגסיוא ןיוש גנַאל טלָאװ

 זדנוא ןבָאה גינעק רעזדנוא סוזעי ןוא טָאג סָאװ

 ,גנַאל ןיא "לייה יד ,טסעז וד .,ןריפסיוא וצ טקישעג
 ,ןטָארטַאב טינ םענייק ןופ ןוא ןזָאלרַאפ
 ,ןקָארשעג טינ ךיז ץרַאה רעזדנוא טָאה ןגעווטסעדנופ
 ןילַא טָאג ,טרעטיצעג טינ טגאאה טנַאה רעזדנוא ןוא
 ,לוש רעייז וצ טריפעג טירט עכיילג טימ זדנוא טָאה

 ךַאנָאמ
 ,רעטָאפ ,ךימ טלַאה ,ךיא לַאפ טָא

 שואעדַאט

 סיוא ךיז ךיילג
 .ָאד רעטכייל זיא טפול יד .ּפָא םעטָא ןוא

 ךַאנָאמ
 ,ןסייהעג רימ טסָאה וד ספאוו ,ןָאטעג ץלַא בָאה'כ
 טסעפ ןטלַאהעג ,ךיז ןקָארשעג טינ ןוא

 רעקניל רעד טימ ןוא ,טנַאה רעטכער רעד ןיא רעסעמ סָאד
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 . . . לּפַאצ ןייק ,יירשעג ןייא ןייק . . . ודלַאה םעד טקירדעגפיונוצ
 ,טלעטשעגקעווַא ,טעװעקרָאקרַאפ טוג ךיא בָאה ךעלשעלפ יד
 --- .טײקמערַאװ יד טנַאה ןיימ ףיוא ךיא ליפ ךָאנ
 .רעדיוו טלדניווש ךימ ,וצ ךימ טלַאה ,ָא

 שואעדַאט

 ?ךיד טריפ סע רע ,טינ טסעז !ןדחפ ? ארומ טסהאה
 ,ןקעטש-רעטלע ןיימ ,דרָאב עיורג ןיימ טסעז וד
 ?ןגיוא עניימ ןיא -- ענעפתצלשרעד טינ יד טכענ יד
 ? בילוצ רימ ?ןפָאלשרעד טינ ךיא בָאה ןעמעוו רַאפ
 -- םלצ ןופ ןייש יד ךיז טלגיּפש ןעמעוו ףיוא
 ?ריד ףיוא ךָאנ רערעמ יצ ? ןיילא רימ ףיוא

 ?וד יצ ךיא ,רעסעמ סָאד טפרַאשעג רעמ טָאה רעוו ןוא
 ,טײקמערַאװ עסייה יד טּפַאזעגנײרַא רעמ טָאה רעוו ןוא
 ? וד יִצ ךיא ,ןענַאטשעג טייז רעד ןָא ןיב ךיא שטָאכ
 ךיז ןעלקַאװ ןוא ,וד טינ ,ךיא בָאה ןָאטעג

 -- ףָאטעג טינ טשינרָאג טסָאה וד לייוו : טפרַאדַאב ךיא בָאה
 ...ןבעגעג ףרַאש רעד טימ רָאנ ריפ ַא

 ךַאנָאמ
 .רעטָאפ ,רימ ביגרַאפ

 .מנעה יד םיגצ טשוק

 שיואעדַאט

 ,.טוג ןיב ךיא ,ריד ביגרַאּפ ךיא
 ,ןּפָא-לש ןוא לעצ ןייד ןיא ןעמוק קיאור טסגעמ
 ,ךעלקילג ןיב ךיא ,קיאור יו רעמ ןיב ךיא ןוא

 ,ךעלשעלפ יד טולב טימ ןָא טסיג וד יוװ קידנקוק ,לייוו
 ,ןגיוא עניימ רַאפ ןעגנואעז ענױזַא ךיא בָאה ןעזעג
 .ןעז רָאג טנָאקעג טינ טָאה ,םיא רעסיוא ,רענייק סָאװ
 ,ץיירק םוצ רעטלגענעגוצ ַא קידנעגנעה ןיוש ,רע ןוא
 ,ךיא סָאװ ןעגנואעז עבלעז יד קידנעעז ןוא
 םערב ַא ןופ לקניוו ןייא טכַאמעגפיוגצ טָאהד
 ;רעהַא קוק ַא טקישעגוצ טפַאשביל טימ ליטש ןוא
 ,םעד רַאפ טיירג ןיוש ןעוועג לייה יד זיא ךָאנ ןַאד לייוו
 ףרתצש ןוא קידנלַארטש ,קיצנַא"לג .רעסעמ סָאד ךיוא ןוא
 ,רעסעמ סָאד םיא ףיוא לייה רעד ןופ טָאה ןָאטעג ןייש ַא
 ,םערב עטכַאמעגפיוא ןייז ןָאטעג טעלג ַא ,ןָאטעג ןייש ַא
 ,טכַאמרַאּפ גיוא ןייז ךיז טָאה קידנלַארטש ,קיצנַאלג ןוא
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 ,טפַאשביל ענייא רָאנ ,ןיינ ? המקנ :טסניימ וד
 ,רעדניק ןופ טולב ,טפַאשביל זיא --- טולב לייוו

 רעסעמ רעדעי ןוא .דניק א ןעוועג ךיוא זיא רע לייוו
 :טשנעבעג זיא ןרָאװעג ןָא טלָאמעד ןופ
 ,ןעמענוצ ןענעק טינ ,רעקיציירק יד ,ייז ןלעוװ לָאמנייק ןופתצ

 :רעסעמ ןופ טייקילייה יד זדנוא ןופ ןבױרקעװַא
 ךיז ןסיג וצ ןרעהפיוא טינ רָאט לָאמנייק לייוו
 ןעזרעד טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טולב סָאד
 .םערב רעטכַאמרַאפ ןייז ןופ ןייש עליטש יד

 ךַאנָאמ
 .רעהַא טייג ןעמ זַא ,ךיז טכַאד ,רעטָאפ ,ת

 שואעדַאט
 רעװ .רענייא ןדחּפ וד ,ץלַא ךיז טכוד ריד

 ?גנַאגנײרַא םענופ דוס םעד סייוו רעוו ? רעהַא ןייג טעוו

 -- .ארומ ןייק בָאה טינ ,לָאמַאכָאנ ריד גָאז ךיא

 .טירט ענייז ןענייז סָאד --- ,ָאי ,ךיז טירט ןרעה סע

 םוא רע טבעווש רעטקנעברַאפ ַא ,רעליטש ַא

 .חיר ןטיור םעד ךיז ןיא ףיט ןוא קרַאטש טמעטָא ןוא

 ,למיה ןפיוא רָאנ טינ רעקידעבעל ַא טרעוו רע

 -- .רע טמוק טָא .ָאד טָא זדנוא טימ ךיוא רָאנ

 ,ענייז ןקַאב עכיילב יד ךיז ןעלטיור סע

 ,דיירפיטפַאשביל ןייז טמָארטש ןגיוא יד ןופ ןוא

 ; טייקכעלטרעצ ןוא טייקיצרעהמערַאב עשירעדניק ןייז

 ,םיא טימ טצנַאט ,ןעלסקַא ענייז ףיוא ץיירק םעד טגָארט רע

 .ךיז טליּפש רע ,םיתצ טימ טבעל רע ,םיא טימ טגניז רע

 ,רַאה רעזדנוא סוזעי -- רע זיא טָא

 !ןגיוא יד ףיוא בייה ? טסעז וד ,ָאד רע זיא טָא

 ךַאנָאמ
 .זדרע רעד וצ טלַאפ ןוא ךיז טמלצ קערש זימ

 ! ארומ ,ארומ בָאה'כ ,םוק .ָא

 שואעדַאט

 ?ןיוש וטסעז טציא

 ךַאנָאמ
 יךיז םערַאברעד ,רעקיצרעהמערַאב סוזעי .ָא

 ! רעקילייהד רעטָאפ ,ןענַאד ןופ וצ ךימ םענ ,תצ
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 שואעדַאט
 !ןגיוא עניימ ןופ קעװַא !קעוװַא

 ,דנילב ןֹוא ביוט טסיב וד ןוא -- ןעז ריד סייה ךיא

 ! קעװַא

 -רַאפ .ךָאנ םיא טגלָאפ שואעדאט ןוא ןפיױל ךיז טזָאל ךַאנָאמ

 ,םלוג רעד ןוא ל"רהמ טייז רעדנַא ןַא ןופ ןעמוק סע .ןדנױש

 .לדיר ַא ןוא קַאה ַא -- םלוג רעד ,ןרעטמַאל ַא טגָארט ל"רהמ

 ל"רחמ
 ?וטסעז סָאװ .וצ ךיז קוק ןוא ןייטש ביילב

 טלוג
 .קע זיב קע ןופ לייה ןופ גנעל עצנַאג יד עז ךיא

 .רעטיירב ַא -- סקניל וצ ,געװ רעלָאמש ַא -- סטכער וצ
 ּפָא ךיז טלייט ןענַאד ןופ טירט טרעדנוה ַא
 ,םיא ךרוד ןייגוצכרוד םיוק געוו רעטירד ַא

 ל"רהמ
 !ןגעװ עטשרע עדייב ךיז ןקידנע ואוו

 םלוג
 ,רמוכ םוצ טריפ רעטיירב רעד ,לוש רעד וצ טריפ רעלמאמש רעד

 ל"רהמ
 ?טסרעה וד סָאװ רימ גָאז ןוא וצ ךיז טוג רעה

 םלוג

 .םענעגנַאגעגסױא ןַא ןיוש ךיא רעה םעטָא ןטצעל ַא

 ל"רחמ

 !וָאנ רעד טימ וטסריּפש סָאװ

 טלונ

 .ףיא טרעטיצ

 ! טױרטרַאפ רימ טסָאה וד סָאװ ,טרָאװ סָאד ,טרָאװ סָאד
 ,סליטש ַא ןוא טמערַאװ ַא ,ספרַאש ַא ,סטיור ַא
 ,סע עז ךיא ןוא סע רעה ךיא ןוא סע ריּפש ךיא

 ל"רהמ
 ,סע גָאז ,רעטיצ ןייד ןייא םענ
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 םלוג
 ,טולב

 ל"רהמ

 םלוג

 ? טייז רעכלעוו ןופ

 .געוו ןלָאמש ןופ ,סטכער ןופ

 ל"רהמ

 םלוג

 .ןיהַא ןייג םוק
 ןדער טינ רעמ ןטייווצ םעד וצ רענייפ-+ ןפראד רימ

 : ןגָאז תוקספה ןָא רָאנ ןייללַא ךיז וצ
 ,םעטָא ןטצעל ןוא טולב ןוא טיוט ךרוד

 ןָאט קוק ַא טינ רעטניה ףיוא ,טָארט ךָאנ טָארט ןוא

 : ךיא סָאװ גָאז ןוא ןייג וצ ןָא בייה
 ,םעטָא ןטצעל ןוא טולב ןוא טיוט ךרוד

 .םעטָא ןטצעל ןוא טולב ןוא טױט ךרוד

 סיױטש ַא טיג רערַאבעזמוא ןַא רעצעמע טשרע ,ןייג ןשמענ יי

 .געוו םעד טמַאצרַאפ ןוא קירוצ ףיוא ל"רהמ םעד

 ל"רהמ

 םלונ

 -- לייה רעד ןופ עטוג-טינ .ןיילא ןייג טספרַאד
 ,ןײלַא יג ;ןלעטשרַאפ געוו םעד רימ ןליוו יז

 ,זיוטי"לש רעייז ןיא טינ טסיב וד לייוו

 ,טינ וטספרַאד רעייפ ןייק .קַאה יד ןוא לדיר סָאד טימ-םענ

 ,לוש ןרעטנוא ןופ טרָא סָאד סיוא-ךוז

 רעביא סע גָארט ,ןעניפעג טסעוו וד סָאװ ןותצ

 ,סיורג זיא ןַאּפש ןייד .טגנַאלַאב סָאד ןעמעוו וצ

 .קיטכיל זיא גיוא ןייד

 !יבר ,רעביא ךימ טזָאל וד

 ל"רחמ
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 םלוג
 .ןעמַאזוצ םוק רָאנ ,ןייג ,ָא

 ןָאט וואורפ א לָאמַאכָאנ ץעמע לָאז ,ןעז טסעוו
 ! געו םבכעד ריד ןלעטשרַאפ

 ל"רחמ
 ,טינ רתצט ךיא

 -- : הנכס יד דיירסיוא ןַא טכוז ןגיוא טנזיױט טימ
 ,ןילַא ןייג ריד סייה ךיא

 םלוג
 רָאנ יוװ ,לָאמעלַא ,ָא

 .עגר יד ךימ וטזָאלרַאפ ,רימ וצ טסמוק וד
 ,ןגעלעג ךיא ןיב טכענ ןוא געט ןביוא םערוט ןיא

 ,רימ טימ ןייז ןעמוק טס"לָאז ריד ףיוא טראוװעג

 רעה ךיא זַא ךיז טכודעג רימ טָאה ךרָאש ןדעי ןיא
 ןסייהעג טסָאה וד .ןעמוקנָא ןייד ףיוא גָאזנָא ןַא
 ;ןײגסױרַא טינ ץעגרע ,טינרָאג ןדייר טינ לָאז ךיא
 ךיז ןיא ךיא בָאה טרעהעג רָאנ :ןגיוושעג בָאה ךיא
 ,ןעיירשעגסיוא ענױזַא ,טײגרַאפ סָאװ ,עגר רעדעי טימ
 בָאה ךיא זַא ,עקירעירפ ןופ ערעדנַא רעטרעוו ענױזַא
 ;ןעיירשסיוא וצ טינ ןּפָאטשרַאפ טזומעג ליומ ןיימ
 ,ןגייברעטנוא ,ןדניבנעמַאזװצ טזומעג ךיא בָאה סיפ יד
 -- ,ןפיול ןעמענ ןוא ןבייהפיוא טינ ןיילא ךיז ןלָאז יז
 ,ןבירטעג ,טרָאד ןופ ןייג ןגיוצעג ךימ טָאה יױַא
 סיוא טסדער ,רימ ףיוא קוק ַא טסיג וד רָאנ יוװ ,וד ןוא
 ךיז וטסרעקרַאפ ךיילג ,רעטרעוו עטלייצעג רָאּפ ַא
 ,קעווא ייג טינ ,ןיילא ןייז רעטייוו ךימ טזָאל ןוא
 ןייש ַא ךרוד יװ שינרעטצניפ עצנַאג סָאד עז ךיא
 ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןלייה יד עז ךיא

 ןטלַאּפש עלַא ןופ ,ךיז ןריר ,ןדער רענייטש יד רעה ךיא
 ,ןעגנַאלש יװ ןעזױּפמוא ,ןגעװַאב ךיז ןעמענ סנטָאש יד
 ,ןייצ יד טימ ןצירק :ַא .ןעיאװ ַא ,יירעליב ַא ךיז טרעטנעענ סע
 "ליו ךיא ;רימ טימ ייז רָאנ ,טינ ארומ ןייק בָאה ךיא
 ,טײקטנעָאנ ןייד רָאנ ,יבר ,טײקטנעָאנ ןייד

 ל"רהמ
 ,ןגעוו ענעי ןופ טציא ןרוּפש יד ףיוא ןעייג רימ -

 ןעלטימ עלַא ןכוז ייז .ןיילא ךיז רעביא ןשרעה סָאװ
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 םלונ

 ,ןריפרַאפ ,ןריפּפָארא ,טירט יד ודנוא ןעיירדרַאפ

 ;ןקערש רערעמ ךתצנ ריד ףיוא ןציירנָא ןלעװ יז

 ,ןייגכרוד ןזומ טסעוװ ,ןײלַא קידנביײלברַאפ ,וד רָאג
 ,ןעגנואווצעג ,טקישעג טסיב וד לייוו ,ןזומ טסעוו
  ,ןרעה ןוא ןעז טינ טסלָאז וד סָאװ ,ןסיוװ ייז
 ;ןרעיוא ענייד ,ןגיופצ ענייד רַאפ טינ זיא
 רעה ןוא עז עטרעהעג ,ענעעזעג סָאד ךרוד
 -- .ןקעלּפטנַא טזומ וד סָאװ ,עטייוו סָאד ,ערעדנַא סָאד
 .ןילַא ביי"לברַאפ

 ,יבר ,עגר ןייא ךָאנ ,ָא

 ל"רהמ

 םלוג

 ,הנכס יד רעסערג ץלַא טרעו עגר רעדעי טימ
 בילוצ ריד זַא ,טכיזעגנָא ריא ןיא וטסיב סָאװ -- וד ןוא
 עגר רעבלַאה ַא טימ וליפא ןקיטעּפשרַאפ ךיז לָאז
 | ! קלָאפ ןצנַאג ַא ןופ העושי יד

 ,לָאמ ליפיוו ןיוש
 ,וטסמוק טלָאמעד ,ןקיש ץעגרע ךימ טספרפבד וד רָאנ ןעוו
 ,טייקליטש ןיימ ןופ ,טייקירעפעלש ןיימ ןופ ךימ טסקעוורעד

 ? טינ סייוו ךיא ,טסניימ וד .ןרעדנַא ןַא רָאג ןיא ךימ טסלדנַאװרַאפ

 ל"רהמ
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 גנוטרַאװרעד ןייא רָאנ זיא ןבעל ץנַאג ןייד

 ;קיטױנ רימ טסרעוו וד ןעו סעגר ענעי ףיוא
 טינ ןיילַא טסליפ ןוא טרַאװרעד ךיז וטסתאה טָא
 ,םענייד גָאט ןדעי ןופ ןיז רעד טרעו סע סיורג יו
 ,ןטרַאװ וצ ץלַא םעד ףיוא היכז יד טַאהעג טָאה סָאװ
 ,ריד ןופ קעװַא טייג ןבעל ןייד ןופ עקי"לעפוצ סָאד

 ,ךיד ןפור הרובג ןוא טַאט :טייקירעביא ןייד
 ריד ףיוא טיירּפש סע ,עז ;טקיליװַאב טרעוו ןבעל ןייד
 ,החגשה יד ןעלגילפ ערינ-צ ןופ ץוש ריא

 ַא ןָא טבייה זיווכעלסיב .,רעטצניפ .םיא טזָאלרַאפ ל"רהמ

 ןרעוו ןגױא ענייז .םלוג םעד ןעלגנירוצמורַא טייקיטכיל עליטש

 רעּפרעק רעצנַאג ןייז ,ףרַאש -- םינּפ ןייז ,קיצנַאלג ןוא טיירב

 ' ,גנורּפוע םוצ טיירג ,שירעגיט ,קיגייב ---



 טלוג
 ןַאּפש ןייא -- שינעפיט יד ןוא טייקטייוו יד
 רעטַאלּפ ןייא ,קילב ןייא ,גנורּפש ןייא
 .םעטָא ןטצע"ל ןוא טיוט ןוא טולב ךרוד

 רעדורעג סיורג ַא טרעװ סע טשרע ,גנתרפש ַא ןכַאמ ליו רע
 ןוא ןטניו ןסירעגסױורַא ךיז ןבָאה ץעגרע ןופ .לייה ןרעביא
 טמענ ןטנוא ןופ ןוא ןבױא ןופ  .יירעפייס ַא טימ ךיז טזָאלעצ
 רע ,ּפָאק סמלוג םעד רעביא ןלַאפ יז .רענייטש טימ ןעלגָאהד
 ףיױא ּפָא טערט ןוא ךיז ןופ גרַאב םעד רעטנורַא טרעדיײלש
 .טליטשעגנייא םערוטש רעד טרעוו ּפָא טערט רע יוװ .קירוצ
 .סיוארָאּפ ןַאפש ַא רעדױו טוט ןוא סעגר עכעלטע טתַאו רע
 : ףורסיוא ןדליוו ַא טימ

 .םעטָא ןטצעל ןוא טיוט ןוא טולב ךרוד

 -ןיה ןופ ײרעּפוט ַא ,יירעליב עקידארומ ַא ףיוא ךיז טבייה סע

 םי-לוג רעד .ךיז טסייר ןוא טרעמָאי לײה עצנַאג יד .סיפ עשיט

 טרעוו יירעליב סָאד .קַאה רעד טימ ןטייז עלַא ןיא טפרַאװו

 סנקל;אוװ ןוא ןעמַאלפ ץעגרע ןופ םױרַא ךיז ןסײר סע .ליטש

 .ןבייה רעדיילק ענייז ,םורַא םיא ןעלקיוו ןוא ךיז ןליונק ,ךיור

 קידנזָאלסױרַא ,רעקיניזנַאוו ַא יו ךיז טלגנַאר רע .ןענערב וצ ןָא

 -רַאפ ןעמַאלפ יד .דרע רעד וצ טלַאפ רע .תולוק עטקיטשרַאפ

 א ףױא טגנירּפש רע .רעווש טמעטָא וא טגיל רע .ןדנױװש

 ןילא רע רָאנ ,טנערברַאפ ןעניז רעדייילק ענייז .רעטציירעצ

 .טרירעג טםינ --

 םלונ
 !רעהַא םוק ?וטסיפ ותצוו ,יבר ,וטסיב ואוו

 םיא םורַא טכיל םעד ןיא .ינק יד ףיוא רעטנורַא ךיז טצעז רע

 ןצנַאט ,תוחור -לייה ,סנטָאש ײלרעלַא ךיז ןגעװַאב וצ ןָא ןבייה

 .פָאק ןייז רעביא ךיז ןטכעלפ ,ךיז ןעיירד ןוא

 םלוג
 ךיז טָאה ץלַא יו ,עז ןוא םוק ?וטסיב ואוו

 ; רימ ןגעקטנַא טקעוועגפיוא ןרָאצ טימ
 םערוטש רעד ןוא ןשָאלעגסיױוא ןיוש זיא רעייפ סָאד
 ןכירקוצסיורַא ןָא ןבייה טציא :;טליטשעגנייא זיא
 ףןקערש עליטש ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ
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 ,ךיז ןזדלַאה ןוא ךיז ןעיירד ייז ,ךיז ןטכעלפ ייז

 ;ןטימ רעייז ןיא םורַא ךימ ןעלגניר ןוא
 ןגיותצ עניימ ןופ קוק םעד ךרוד ןכעטש יז
 .ןרעייפ עקידנעייווצ טימ ,שינעדנעלב טימ
 .ןעגנַאלק עקידנעייוצ טימ -- ןרעיוא עניימ ןוא
 { קידנעייווצ ןרָאװעג ךיוא זיא לייה עצנַאג יד
 ,ּפָאק ןיימ םורַא ןייש יד ךיז טלקנוט סע

 רע .ןָאט וצ טָארט ַא ואוו טינ סיױו ןוא ןייג ןעמענ ליוו רע
 רעקידלדניוװש ַא םיא םורַא ןוא ,טרָא ןייא ףיוא סבורַא ךיז טיירד

 -.תוחור ןופ דָאהערַאק

 תוחורילייה
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 ,םורַא דנור

 .םורַא דנור

 ?טימ רעד ןיא סָאװ רעד זיא רעוו

 ? טירט ענייז טנכייצַאב רעוו

 ? טיהַאב ןוא םיא טצישַאב רעוו

 ,טינ רעגנייק --

 .טינ רענייק

 ;טכַאמ רעזדנוא ןיא טינ זיא רע
 טכַאנ-חסּפ-ברע רעד ןיפצ
 טכַארבעג רעהַא םיא טצה רעוו
 ,טימ רעד ןיא
 ? טימ רעד ןיא

 ,םורַא דנור
 ,םורַא דנור
 ,טקעוורעד זדנוא טָאה ןיילַא רע
 ;טקעדעגפיוא טייקצרַאװש רעד ןופ
 -- ?טגעמעג טָאה סָאװ ,רעד זיא רעוו

 ,טינ רענייק ---
 ,טינ רענייק

 ,טייק רעד ןיא ךיז טכעלפ ,ךיז טגיוו
 ,טיוט ןוא טסגנַא ןופ דיל סָאד טגניז
 טיירדרַאפ ןוא םיא טיירד ,םיא טיירד

 ,טימ רעד ןיא
 ,טימ רעד ןיא



 םלוג
 .רעטדימשעגוצ ַא טייטש

 ,טנערבעג טינ ךימ טָאה רעייפ סָאד
 ; ןגָאלשרעד טינ -- רענייטש יד
 ,דָאר עקידנעיירד ,ךיז סיירעצ
 ,ץנַאט רעקידנעייווצ ,ךיז ךערבעצ

 ןייג וצ טקישעג ןיב ךיא
 ,ןטימ ןיא ןייטש וצ טינ ןוא

 תוחורילייה

 ,ןעייווצ ןיא ךיז טלגנעלש
 ,יירד ןיא יירד ךיז טכעללפ
 ,ןעיירדרַאפ טעוװ ריא זיב
 ןטיהרעד טעװ ריא זיב
 ,ןטימ ןיא טייטש סָאװ ,םעד
 ,ןעיירד ךיז ןיילַא טמענ

 .ייווצ ןיא ךיז ןלייט

 -- ,רעטקילברַאפ ַא זיא רע
 ,טקיטשרעד ןוא םיא טּפַאכ
 רעטקיטשרעד ַא רע לָאז
 ,ןטימ ןיא ָאד ןלָאפ
 -- ;ןטינשעצ טפלעה ףיוא טפ"לעה

 ,ירעטקישעג ַא זיא רע

 ?טקישעג םיא סָאה רעוו

 -- ןעמוגעג קַאה ַא טסָאה
 ,ןיוש ןוא ּפָאק ןייד טלַאּפש
 ןעמוקעג זיא'ס רעדייא
 ןסייהעג טָאה סָאװ ,רעד
 ,ןסױטשרַאפ רעהַא ךיד
 ןעמונרַאפ קַאה יד ןוא
 .ןײלַא טנַאה ןייז ןיא

 ןרעה רימ ,געוו א טכַאמ
 ;טירט ענייז ןיוש טנעָאנ
 ןרעוו ןענייש עכיילב
 ןדנוצעג טיור-קיטולב
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 -- ,ןדנור ַא לייז ַא ןיא
 ןרעהרעד ךיוא ייז לָאז

 ,טימ רעד ןיתצ סו ,רעד

 ןעייווצ וצ ךיז טלגנעלש
 ,טייק יד טסיירעצ ןוא

 ןעייר ןיא סיוא ךיז טלעטש
 ןסָאלשעג-טיוט ןוא םוטש
 -- ,ןסָאגַאב טיור-קיטולב

 ןעיירד ךיז ןיילַא לָאז
 .טיוט ןיוש זיא סָאװ ,רעד

 טלַאטשעג

 טרעוו ליײה יד .ףיױא ךיז טסילש תוחור יד ןופ ץנַאט רעד

 ַא טוט םלוג .ליטשש .ןיש רעקיטולב טיר ַא טימ ןסָאגַאב

 ןגױא ענייז סָאװ ,םםעד ןופ קערש-טיוט ןיא ךרע רעד וצ לַאפ

 רע ואוו ,טיז רעקידנגעקטנַא רעד ןופ :ל;צקמַאטימ ןעעזרעד

 ,טלַאטשעג ַא סױרַא טמוק ,ןענַאּפש ןזָאל ךיז טפרַאדַאב טָאה

 קידארומ --- םינּפ סָאד .ל"רהמ םוצ סיואכרוד ךעלנע זיא סָאװ

 -- ?ױמ סָאד ,קיכעטש -- ןגױא יד ,החיצר ןיב זייב ,טלַאק

 ַא טירט עפייטש ענעטלַאהעגנייא טימ טייג רע .טסערפעגפיונעצ

 ,טכַאמ רע סָאװ ,טָארט ןדעי טימ .ןיש רעטיור טימ רענעסָאגַאב

 טכליה ּפַאלק רעדעי ןוא ,ןדָאב ןָא ןקעטש םעד ּפַאלק ַא רע טיג

 ןטייז עלַא ןופ ּפָא

 ! ןייג --- ןפורעג ךימ רעירפ טסָאהד

 םלוג
 ' .פ?אק םעד ףיוא טבייה

 ?וטסיב רעוו

 טלַאטשעג

 ?טינ ךימ טסנעק ,טינ ןיוש ךימ טסנעק ? ךיז- ןיב רעוו

 םלונ

 ,יבר טינ טסיב וד .ןיינ ,ָא ,ןיינ ,ַא
 .רֶע טינ ,רערעדנַא ןַא טסיב וד
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 טלַאטשעג
 ! רע טינ

 .ןייב טכַאל

 ,טינ ןטסייו יצ !טרעהעג טסָאה !הפצוח ַא

 -- .טנעה עניימ ןיא !טסיב וד טנעה סנעמעוו ןיא
 .ךָאד גערפ ךיא ?ךימ ןפורעג וטסָאה סָאװ וצ

 םלוג
 .ארומ בָאה'כ ,קעווַא ,רימ ןופ קעווַא ייג ,ָא

 -- יבר טינ ,רערעדנַא ןַא טסיב וד

 טלַאטשעג
 =לָאמַאכָאג וואורּפ .קידהּפצוח רעדיװ טסדער

 םלוג
 ,תונמחר בָאה .ָא

 טלאטשעג
 .יבר ןיב ךיא

 םלוג
 .ז"רונמחר בָאה

 רעצעמע ךימ טָאה סע ? רימ טימ ןָאט וטסליװ סָאװ

 .וד .יבר רעד .רעהַא טריפרַאפ

 טלַאטשעג
 ןיוש ןענַאד ןופ לעװ ךיא ?ךימ סע טרַא סָאװ
 ָאד קיבײא טסעו .ןזעצלסױרַא טינ לָאמנייק ךיד
 : ,קיביײא ,ןביײלברַאפ

 טלוג
 .געו םעד טלעטשרַאפ טלַאטשעג סָאד ,ץעגרע ןפיול ןעמענ ליוו

 טלַאטשעג
 .ןלַאטרַאפ ,ייטש .טיג ףיול

 .קירוצ סױרַא טינ ןעמ טייג ןענַאד ןופ

 טלוג
 .ךימ זָאל .טיג ליו ךיא -- טסרעה .טינ ליוו ךיא
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 טלַאטשעג
 !ןקעטש םעד טסעז ,הּפצוח ןייד ןייא םענ
 ,סיוא ייז קילפ ןוא רָאה ענייד ךיא םענ טָא
 ,ליומ ןופ סױרַא ןייצ עלַא ריד ּפַא-לק ןוא

 .ןָאצ ַא טרָאװ ןדעי רַאפ

 םלוג
 .קעװַא ,רימ ןופ קעווַא

 .קירוצ ּפָא טגנירּפש ןוא ןטסיופ יד טימ ךיז טפרַאװ

 טלַאטשעג

 ,ןיבר ןייד -- רימ ףיוא ,רימ ףיותצ טסיופ ןייד טסבייה וד
 ,עלַא ריא ,רעהדַא ,רעהַא טמוק ,יעה
 ןדער ןענעק טינ לָאז רע ,גנוצ ןייז סיוא טסייר
 ;ןפיול ןענעק טינ לָאז רע ,סיפ ענייז םיא טקַאהוצ
 ,בייל ןייז טסייבעצ ,דרע רעד וצ רעדינַא
 !רעביא םיא טדיינש לגרָאג םעד

 םלוג
 ? ןטספור ןעמעוו

 .ףור טינ ,ףור טינ

 | טלַאטשעג
 ,ןיוש וטסעז טציא !םוטש ייז

 | ,יבר ןיב ךיא זַא

 םלוג
 ,עז ךיא ,ָאי

 טלַאטשעג
 ןיוש וטסייוו טציא

 -- וצרעהַא טכַארבעג ךיד בָאה ךיא זַא

 םלוג
 ,וד ,וד

 טלַאטשעג

 ןעק ךיא ,רַאה ןייד ןיב ךיא .גייווש ןוא רעה ָאט
 ; טסולגרַאפ ץרַאה ןיימ רָאנ סָאװ ,ריד טימ ץלַא ןָאט
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 ,ריד טימ רפתאנ ךיז ליּפש ךיא לייו ,טינרָאג ריד וט ךיא
 ; רעיורט ןייד טימ ןוא קערש ןייד טימ ןוא ריד טימ
 ,טיגרָאג ףיוא ךיד ךיא ףרַאד רעטייוו ןוצ
 ?זומ רעטּפמעטרַאפ ,שיילפ קיטש ,וד םלוג ,וטסקוק סָאװ
 ,עגייד ןגיוא עטצָאלגעגסיוא יד ךַאמרַאפ
 ! גיל ןוא וצ-לַאפ .,גיל ןוא דרע רעד וצ וצ-לַאפ

 .דרע רעד וצ רעטנורַא ךיז טזָאל םלוג

 ,רעקירעדינ ,רעקירעדינ ,רעטנורַא ּפָאק רעד ,יױזַא
 ;רעפיט ,רעפיט ךָאנ דרע רעד וצ םינּפ סָאד
 ץיז ןוא ףיוא ךיז יירד ןעיירד ןיא
 !טכַאנ ןוא גָאט ךרוד ,טכַאנ ןוא גָאט ךרוד

 טלַאטשעג סָאד .ינק יד ןשיוצ ּפָאק םעד ןירַא טקור סלוג
 ,ןעייר ןיא ךיז ןעיצ ,סױרַא ןכירק תוחור-לייה יד .טדניוװשרַאפ
 ןדָאב םעד קידנרירנָא םיוק ,טכייל ךיז ןגָארט

 תוחורילייח
 םַאלפ םעד טשעל
 ; טניוו-םערוטש טימ
 םערוטש םעד ףיוא
 ,טניה יד טצייר

 רענייטש טרעדיילש

 ,טגיה יד ףיוא
 רענייטש יד ןא
 ,דגיק סָאד טפרַאוװ

 לקעז ַא ןיא
 --- ,דניק סָאד טגיל
 לקעז סָאד טמענ
 ,טדניבעצ ןֹוא

 לקעז ןיא טקוק
 ,ןיירַא ףיט
 ןגיל ןטרָאד

 ,ןייוו ןשַאלפ

 ןעקנירט רימָאל

 שַאלפ דחצנ שַאלפ
 ןטליטשעגנייַא םעד ךָאנ
 ,שער
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 םלוג

 ןיוש טעװ רע
 ָאד ןגיוו ךיז
 ןיזמוא ןייז ןיא
 .העש ךָאנ העש

 ךיז טקוק ןוא ּפָאק םעד ףיותל טבייה ,ןילַא טציז םםלוג .פָא

 .םורַא

 !:ןעשעג ָאד זיא סָאװ ? ךיא ןיב ואוו
 !רעהַא שינעפיט רעד ןיא ךיא םוק יו
 !ץנַאט ןיא טיירדעג ךיז ךיא נָאה ןעמעוו טימ
 ז סָאװ וצ ? ןיהואוו -- ןייג ץעגרע ךָאד ףרַאד ךיא
 ? לָאמַאטימ ןרָאװעג ליטש ױזַא זיא סָאװרַאפ
 !לדיר ַא ?קַאה ַא !סָאד ןזיא סָאװ ןוא
 ? רעהרָא טכַארבעג ךימ טָאה רע ? ךיא ןיב ואוו

 .םיא ןיא ךיז טײגרַאפ ,גנַאלק ןקידהנושמ ַא סױרַא טזָאל

 ?ןעיירש טינ ,טינ טרעפטנע רענייק ןוא יירש ךיא

 ?רעמ ןפור טינ ןוא ןגי"ל ןונ-צ ךיז ןגײלרעדינַא

 .ןגיוא עניימ רַאפ טקנַאלבעג טפאה סעּפע א

 םיא רעביא .ןגיל טביילב ןוא ךדרע רעד וצ ךיז טעילוט רע

 ןעלסקַא יד רַאפ ןָא סיא טמענ ,הארנ וניא רעד ךיז טקעלּפטנַא

 .םיא טלסיירט ןוא

 הארג וניא

 םלוג

 לָאמעלַא רַאפ ןוא לָאמנייא ,ךימ עזרעד
 .ךימ עזרעד

 ןגיא עטרַאטשעגסױא טימ ףיוא טגנירפש

 הארנ וניא
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 ,ןייג טינ טסלָאז וד ואוו .טיִנ ףיול

 ,ךיז יירפ ןוא רימ ףיוא קוק .ןײגכָאנ ריד ךיא לעוו
 ,טלמוטעצ ךיד טָאה קערש עקידרעירפ ןייד
 ןעזעגוצ סע בָאה ךיא :טיירדרַאפ ךיד טָאה ץנַאט רעד
 ,וד ךיוא עזרעד טציא ןוא



 םלוג
 יי = ײ= בָאז ? ןטסיב רעוו

 ? ןייז סע ןעק יו

 הארנ וניא

 םלוג

 .טינרָאג רעסייוו ןוא ,עזרעד .גערפ טינ

 ,רעירפ רעניימ יװ טנייש םינּפ ןייד

 .טציא רעטצניפ זיא רימ ןוא

 הארנ וניא

 םלונ

 לָאמנײא שטָאכ טס"לָאז וד ,ןעשעג טזומעג טָאה סע
 ,לָאמנײק רעמ ןוא לָאמניײא .ןָאט קוק ַא ןיילַא ךיז ףיוא

 :וטסייו רשפא .טינ סייוו ךיא ?ָאד ךיא וט סג

 הארנ וניא

 םלוג

 ,ןיזמוא ןופ ץנַאט םעד ןעז ןעמוקעג טסיב וד
 ,גנַאל טינ טשרע גנַאפנָא םעד ןעזעג טסָאה וד

 ,ףוס םעד ךיוא ןקעלּפטנַא ריד לעוװ ךיא ןוא
 ,לדיר ַא ,קַאה ַא טנַאה ןיא טסלַאה .ןיזמוזל ןצנַאג םעד
 .טיירגעגנָא ןעייטש ןשַאלפ יד .טינ ייז טספרָאד וד

 ,טינרָאג רעטייוו ןוא טנַאה יד סיוא קערטש

 ,ךימ ןָאמרעד ךיא .ןיוש סייוו ךיא ,ָאי .ָא

 הארנ וניא

 ? ךיז ןענָאמרעד סָאװ וצ
 .סנייא ץלַא זיא'ס ?ןסעגרַאפ טסָאה וד זַא ,ריד טרַא סָאװ

 ;ייֵס יוװ ייס ןָאטּפָא תוחילש ןייד טסעוװ וד
 טינ ביוא ,ןָאט חילש ַא שרעדנַא לָאז סָאװ לייוו
 -- ןטרָאד יצ ָאד ,רעטעּפש ,רעירפ ? תוחילש ןייז
 .טקידנעעג ץלַא .טקידנעעג -- ןָאטעגּפהא ןוא ,סנייא ץ"לַא
 יוד רעבָא :טסקיטעּפשרַאפ וד זַא ,ןייז ןעק ,ןצעמע רַאפ
 ?ןקיטעּפשרַאפ ָאד וטסנעק סָאװ ,ןיילַא ךיז רַאפ
 ,טנַאה יד רָאנ ,ןענַאד ןופ טנַאה יד סיוא קערטש
 .ןבעג וליפא טָארט ןייק טינ ךיז טניול סע

143 



 םלוג

 ? ןענַאד ןופ

 הארנ וניא

 .טינרָאג ? טייקטייוו זיא סָאװ .ןענַאד ןופ ,אי
 ףיוא ןביוא ןופ ךיז ןעעז ןשינעגרָאברַאפ
 ,טָארט ןייא רָאנ ןענייז ןגעוו עלַא ןוא ,ןָא קיביײא ןופ
 ,יד ןופ ליּפש ַא רָאנ ןענייז סָאד --- ןעגנורעטש ןותיצ
 .ןיזמוא ןופ ןרעקּפָא ךיז שטָאכ עגר ןייא ףיוא ןליוו סָאװ
 ? םעטָא רעטצעל ןוא טיוט ןוא טולב זיא סָאװ ןוא

 םליונ
 ףיוש ןצנַאגניא ךיז ךיא ןָאמרעד טציא א

 הארנ וניא

 ?וד יו ןיב'כ סָאװ ךיא ןוא ?ןיילַא וטסיכ סו ןוא
 .םעטָא רעטצעל טינ ,טיוט טינ ,טולב טינ

 ,טנַאה ַא סיוא קערטש .טינ םעטָא רעטצעל וליפא ,טסייטשרַאפ
 ןייילַא סע טעוװ ,ואוו סעּפע ןטלַאהַאב טגיל סע ביוא ןופ-+
 : רעגניפ ענייד וצ ןּפעלקוצ ךיז ,ןבייהפיוא ךיז
 ,לייז-ד ןופ ףיט רעד ןיא ןגרָאברַאפ זיא סָאװ ,סָאד לייוו
 .ןגיוא עלַא רַאפ טקעלּפטנַא ןיײלַא ךיז ןופ ןיוש ךיז גנַאל טָאה
 ?טסעז .סע םענ ןוא ןייא ךיז גייב ,סע טגיל טָא

 םלוג
 טגיל סיפ ענייז ןבעל :טעזרעד ןוא רעטנורַא קוק ַא טיג

 .לקעז ןדנוברַאפ

 ?ןעזעג טינ רעירפ סע ךיא בָאהד סָאװרַאֿפ

 הארנ וניא

 ןעזעג טינ רעירפ ךיוא ןיילַא ךיז טסָאה

 םלוג

 ? ןבייהפיוא סע לָאז ךיא

 הארנ וניא

 .ןגיל לָאז ? סָאװ וצ

 םלוג
 .רימ ןופ טסַאּפש ןוא ךיא יו סיוא טסעז .רימ ןופ טסַאּפש וד
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 הארנ וניא

 ?ןײגקעװַא לָאז ךיא טסליוװ וד

 םלוג
 ,ארומ בָאה'כ .ָאי

 .ןעיירד וצ לייה יד ןָא רעדיוו ךיז טבייה סע
 ,ביילברַאפ ,ןיינ ,ָא

 הארנ וניא

 ןַאד ןוא קַאז םעד דניבוצ
 ,ךיד ךיא זָאלרַאפ

 ט-?יפעגנָא ןשַאלפ ייוצ סױרַא טמענ ,קַאז םעד ףיוא טדניב סלוג

 .טייקיסילפ רעטיור טימ

 הארנ ןניא

 ? וטסעז טציא

 םלוג

 :סיוא טיירש

 !טולב !טולב

 הארנ וניא

 ,ןייטש לָאז ,קעװַא לעטש ?ןעיירש ךָאנ סָאװ וצ

 -ךעלבלעג ַא טימ ןסָאגַאב טרעװ לײה יד .טדניױװשרַאפ
 ףױא ךיז טנפע ליה ןופ ןדָאב רעד .טייקיטכיל ענעסקעוו
 ןטלַאה "יז ,עקידרערעטנוא יד סױרַא ךיז ןביײה סע ןוא
 עסיורג ענעדנוצעגנָא טנעה ענעגיוצעגסױא ערַאד ערעיײז ןיא
 טליופוצ ןענייז ,ףָאלש-רבק ןגנַאל ןופ ,רעדיילק ערעייז .טכי"ל
 יד םורָא דָאהערַאק ןליטש ַא ןעײג יז .ןלַאפעגרעדנַאנַאפ ןוא
 -םיותל טכיל יד טימ טנעה יד .ךיז ןריר ייז סָאװ םױק ,ןשַאלפ
 טקוק ,טנַאװ ַא וצ ךיז טעילוט םלוג רעד .סיוארָאפ טקערטשעג
 .טעז רע סָאװ ,ץלַא ףיוא טייקטנַאפשעג טימ

 רעקידרערעטנוא רעטשרע

 לוק טרעטיילעגסיוא ןַא טימ

 ,לָאמ ןטשרע םוצ רימ ןעגניז
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 ףָאלש ןופ ענענַאטשעגפיוא

 .ףוס םעד ןרעטנעענרעד וצ

 | דיירפ ןיא ענעטכיולעגפיוא
 .טױט ןופ טכיזעגנָא םעד ןיא

 עקירעביא ץלַא
 עטיירגעג טכיל יד גנַאל ןטרַאװ
 ,עטיוט עטקעוועגפיוא יד ףיוא
 טנערבעגסיוא ןרעוו ייז זיב
 ,טנעהד עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 ,ןגָא-לק רימ טינ ,ןענייוו רימ טינ

 ןגָארט ,ןגָארט ,ןגָארט רימ רָאנ
 טנערבעגסיוא ןרעוו סָאװ ,טכיל
 ,טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 רעדיל יד ּפָא ןעגניז רימ זַא
 רעדינַא קירוצ רימ ןלַאפ
 ,טנערברעד טינ ביוא ,טכיל יד טימ
 .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 רעטשרע

 עלַא
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 ,טלייצרַאפ טינ ןוא טירט יד טלייצ

 ,טלייוורעדסיוא זיתצ טרָא סָאד לייוו

 טיירדעגמורא לָאמ ןביז

 ,טיוט ןופ רונשילגיז םעד טימ

 -- ,רעהַא דלַאב ןעמוק ןלעוו

 .רעו אמתסמ ךזד ריא טסייוו

 ,ןעמוק ףרַאד רעוו ןסייוו רימ ,ָאי
 ןעמונעג רַאטרעד רימ ןבָאה
 טנערבעגסיוא ןרעוו סָאװ ,טכיל
 .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 -- ןרעהרעד ייז ןלעװ רימ זַא
 ,ןרעוו ןשָאלרַאפ טכיל ן"לָאז



 טנערבעגסיוא ןרעוו ןלָאז

 .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 ,ןגָאז טינרָאג ןליוו רימ לייוו

 ןגָארט ,ןגָארט ,ןגָארט רימ רָאנ
 טנערבעגסיוא ןרעוו סָאװ ,טכיל
 .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 רעטשרע

 עלַא/

 ּפָאק םעד לָאמ ןטצעל םוצ טגיינ

 .פָארַא רונשיץענערג םבעד וצ

 ,ףָאלש רעייא וצ םוא ךיז טרעק
 .ףוס רעד ךיז טרעטנעעגנ סע לייוו

 ,ןביז ייב ןיוש ןטלַאה רימ ,תאי
 ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז זדנוא ןוא
 טנערברעד טינ ןצנַאגניא טכיל
 .טנעה עטקערטשעגסיופצ יד ןיא

 רעטשרע

 טלַא

 :טנעָאנ רעד ןופ ןיוש רעה ךיא .ָא
 ,טנָאמרעד טרעוו ןעמָאנ רעייז

 ,ייברַאפ טייג ןעמָאנ רעייז

 .יירד ןיא סנייא ןענייז ייז לייוו

 גנַאל ןופ ָאד ןיוש טרעה רענייא

 ,גנַאזעג ןקיטכיל רעזדנוא

 -* ֹוַצ ךיז טקוק ,רע טייטש ָאד טָא

 .ואו טינ סייוו ןוא סָאװ טינ סייוו

 ,ליוק ףיוא טנערברַאפ דיילק ןייז ,טעז

 ,לייה ןיא ָאד רעדמערפ ַא רָאג

 ןקוק ןוא ןייטש רעדמערפ רעד לָאז

 ןקוצ ,ןקוצ ,ןקוצ סע יו
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 טלוג

 טנערבעגסיוא ןרעוו סָאװ ,טכיל
 .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 : ןברַאש ןייז טימ ןרעווש רימ לייוו
 -- .ןברַאטש ,ןברַאטש ,ןברַאטש טעװ רע
 טנערברעד טינ ךיז טשעלרַאפ ,טכיל
 .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןיא

 ןעניד יז ןענַאװ ןופ ,קירוצ ןייא ןעקניז ןוא טכיל יד ןשעלרַאפ

 .םױרַא

 . ,ָאד קיביײא ןיוש ביילב ךיפצ זַא
 טימ רעד ןיא ןציז ךיא לעוװ
 טרָא ןטלייורעדסיוא םעד ןופ
 ,טירט עטלייצעגסיוא יד ןיא

 ירעמ ךיא רעה תוחיר ענייק
 { טכיל יד ןופ --- םענייא ןייא רָאנ
 ,טנעה עניימ ףיוא טיוט רעד טגילל
 .טכיזעג ןיימ ףיוא -- טנעה יד ןוא

 טנַאה ערַאבעזמוא ןַא .גניר ןטנעכייצעגנָא םעד ןיא ךיז טצעז

 וצ ןטדימשעגוצ ַא רעלטעב ןגנוי םעד לייה ןיא ןירַא טסיוטש

 רעלטעב רעד זַא ,סיורג ױזַא זיא סיוטש רעד .טייק רעגנַאל ַא

 .ףיױא ךיז טלעטש ןוא עליו ַא טגיל רע .דרע רעד וצ טלַאפ

 רעלטעב רעגנוי
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 צכ:ד ךיא ןיב ךעלדנע
 ,יירפ ךיגצ ןיב ךעלדנע
 העש רעטצעל רעד ןיא
 ,יירד יד ןופ רענייא

 ,סיפ עניימ רעטנָאלּפ
 ,טייק עקידלגניר
 סיר-ןדנואוו רעדעי
 .טיוט םוצ ךימ טרעטנעענ

 ןיירַא םוק ךיא לייוו

 ,ןײגוצסױרַא טינ



 ןייּפ רעטצעל רעד ןיא
 ,ןיי"לַא ךיז ןטסיירט

 ,בייל ןיימ ןופ קָאטייװ

 ; ןייטש ןיא ןייא ךיז בָארג
 ביילברַאפ ,ביילברַאפ ךיא
 .ןילַא ךיז ןטסיירט

 .שינרעטצניפ רעד ןיא טּפַאט

 יֹּמָא ךיז טפור ? ריא סנעז ואוו

 .ןעיירד ,ןעיירד ָאד ןייז ןפרָאד רימ

 ,ןעיירד

 .ּפָאק וצ ּפָאק ךיז ןרעטנעענרעד

 .ןןעיינַאב וצ טפַאשטניירפ יד

 ,רעדנוזַאב --- רימ ,רעדנוזַאב -- טלעוו יד

 ,ןטימ ןיא טינ רענייק
 עטצעל ,עטצעל ,עטצעל יד ןופ ןיזמוא רעד

 רעדנואוו
 .ןטיה זדנוא ןיילַא טעוו

 ,לוק ןיימ רעה ,וטסיב ואוו

 } םלצ םוצ רעטלגענעג

 ןדירפ ,ןדירפ ,ןדירפ ןכַאמ רימ

 -- ,לָאמעלַא ףיוא טנייה
 ? םלוג ,וטסיב ואוו וד ןוא

 .םלוג ןָא ּפָא ךיז טגָאלש רע

 םלוג
 ,ןטימ ןיא ץיז ךיא ,רימ ןופ קעװַא

 .ָאד קיבייא ףיוא ביילב ךיא לייוו

 רעלטעב רעגנוי
 ,ןטימ ןיא ךיז וצ ךיוא ךימ םענ
 .ָאד קיביײא ףיוא ךיוא ביילב ךיא

 םלוג
 -- רע זיא ואוו ןוא .ונ ,ךיז ץעז
 ?ןייז רעטירד רעד ףרַאד סָאװ רעד
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 רעלטעב רעגנוי
 רעד ךיוא ןעמוקנָא טעוװ דלַאב

 .ןייז רעטירד רעד ףרַאד סע רעוו

 םלוג

 ,דיר עניימ רעביא וטסדער

 ,טרפגוו ךָאנ טרָאװ ייז גָאז ךיא יו

 רעלטעב רעגנוי
 -- טרָאװ ַא סניימ זיא טרָאװ .ַא סנייד
 .טרָאװ ךָאנ טרָאװ רעביא ךיא גָאז

 םלונ

 יןדנואוו ענייד ךָאנ ץלַא טסלקיוו

 רעלטעב רעגנוי
 .ןדנואו יד ץלַא ךָאנ דניב ךיא ,ָאי

 | םלוג

 ,ריד ןופ טגָארט טייקליופ ַא ,יופ

 רעלטעב רעגנוי
 ,רימ ןופ טגָארט טייקליופ ַא ,ָאי

 טלוג
 :שיירש

 ! רעליטש

 .ןגיוצע ןוא ןציז עדייב

 רעלטעב רעגנוי
 ןטרַאדרַאפ םעד ןעמוג ןיימ בָאה'כ
 .תעל תעמ ייווצ ןיוש טצענַאב טינ

 םלוג
 ןטרַאװ טָא ,קנירט
 .ייווצ ןשַאלפ עטלופעגנָא

 רעלטעב רעגנוי

 סױא טשייררש ןוא ןעקנירט ליו ,ףױא טנפע ,שָאלפ ַא טֿפַאכ

 : ןקַארשרעד

 ! טולב
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 םלוג
 !ירשעג סָאד ךָאנ סָאװ וצ
 ,ןייטש לָאז ,קירוצ קעוַא לעטש

 ןסיורג ןטימ ןַאמ םבעד ןירַא טסױטש טנַאה ערַאבעזמוא ןָא

 םענופ טסָאל ןרעטנוא ךיז טגיב רע .ןעלסקַא ידו ףױא ץיירק

 ,ץיירק

 ץיירק ןטימ ןַאמ רעד
 .ָאד ךיא ןיב ךעלדנע
 .יירפ ךיא ןיב ךעלדנע
 העש רעטצעל ןיימ ןיא
 .יירד יד ןופ רענייא

 ,דרע רעד וצ ךימ קירד
 ;ןָא קיבײא ןופ יו
 ,טרעהעג ןיוש בָאה ךיא
 .ןָאט ָאד ףרַאד ךיפיצ סָאװ

 טנעוו יד ןָא ןּפַאט

 ,ןייז וצ טזיילעגסיוא

 דנע רעד ףיוא ןטרַאוװו

 .ןייֿפ רעטצעל רעד ןיא

 ,טנעה יד ןופ לגענ

 ,ּפָאק ןיימ ןופ ןרָאד
 טנעװ יד ןיא ךיז טצירק
 .ּמָא ךיז טצירק ריא זיב

 :טפור ןוא רעטצניפ רעד ןיא טּפַאט

 ;ֿפָא ךיז טפור ,ריא טנעז ואוו

 6 ,ןילַא ,ןײלַא ,ןײלַא ןיב ךיא

 .ןסיױטשרַאפ

 -- ֿפָארַא ץיירק םעד ךיז ןופ ףרַאוװ טינ

 .ןסייהעג רימ טָאה רַאה ןיימ

 ,רַאפרעד ליומ ןייז ןייז לָאז טשטנעבעג

 ןשטנעב ,ןשטנעב ,ןשטנעב רָאנ ןעק ךיא
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 ; ןבעגרַאפ ןוא
 ,רַאה ןיימ זיא ןרָאװעג טכענק ןיימ
 ,ןבענַאד ךיירגינעק ןיימ

 .ייוצ עקידנציז יד ןָא פתק ךיז טגָאלש

 םלוג
 ,ןטימ ןיא ָאד ןציז רימ .ייטש
 ,ָאד קיביײא ןביילב רימ לייוו

 ץיירק ןטימ ןַאמ רעד
 ,ןטימ ןיא ןיירַא ךיוא ךימ טמענ
 .ָאד קיביײא ףיוא ךיופצ ביילב ךיא

 םלוג
 ,יירד ןענייז רימ .ונ ,ךיז ץעז
 ,ָאד עלַא ןיוש רימ ןענייז

 רעלטעב רעגנוי
 .ָאד עלַא ןיוש רימ ןענייז

 ץייירק ןטימ ןַאמ רעד

 ןעיירד ןיא ָאד ןענייז רימ זַא
 ,ָאד עלַא ןיוש רימ ןענייז

 םלונ
 ,רע יוװ ױזַא ךיוא וטסדער
 .טרָאװ ךָאנ טרָאװ רעביא רימ טסגָאז

 ץייירק ןטימ ןַאמ רעד

 --- טרָאװ ַא סניימ זיא טרָאװ ַא סנייד
 ,טרָאװ ךָאנ טרָאװ רעביא ךיא גָאז

 םלוג
 ? ץיירק םעד ךיז ףיוא ץלַא ךָאנ טסגָארט

 ץיירק ןטימ ןַאמ רעד
 .ץיירק םעד ץלַא ךָאנ גָארט ךיא צי

 םלוג
 ,ריד ןופ טגָארט טייקטיוט ַא ,יופ
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 ץייירק ןטימ ןַאמ רעד

 ,רימ ןופ טגָארט טייקטיוט ַא ,ָאי

 םלוג

 ,גייוש ןוא ץיז ,רעליטש

 . ץיירק ןטימ ןַאמ רעד
 ,ךיא ןיב קיטשרוד

 םלוג

 ןעייטש טָא ,קנירט

 ,ייווצ ןשַאלפ עטליפעגנָא

 ץייירק ןטימ ןַאמ רעד

 :סױא טירש ןוא לױמ םוצ טמענ

 ! טולב

 טלוג
 ?ןעקנירט טינ טסנעק ?וטסיירש סָאװ

 ,ןייטש לָאז ,קעװַא "לעטש

 ןטיינאב א ןיא יײז םורַא ךיז ןעיירד ןוא ןעמוק תוחר-לייה יד
 ,ץנַאט

 תוחורילייה

 לָאמַאכָאנ

 --- .לָאמַאכָאנ ןוא
 ,ָאד ןיוש יירד עלַא ןענייז
 ,העש עטצעל יד ןעמענפיוגיצ
 ָאטינ רעמ זיא ייז רעסיוא
 טינ רענייק
 ,טינ רענייק

 ,קַאה רעד ףיוא םלצ רעד טגיל

 ; קַאז ןפיוא ןטייק יד ןוא
 ,קַאב וצ קַאב ,רעטנעענ ,רעטנעענ
 ,טימ רעד ןיא
 ,טימ רעד ןיא
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 ,םורַא דנור
 ,טורַא דנור
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא לָאמַאכָאנ
 ;ךָארב רעייא ןצנַאטרַאפ רימ
 -- :ךָאד ריא טסייוו ,ןענייז רימ רעוו
 ,טינ רענייק
 ,טינ רענייק

 טיהַאב ,טכַאװַאב טוג ןענייז
 ,טירט עטיוטעג ערעייא
 טירדַאבלַאז עטזדלַאהעג טציז
 ,טימ רעד ןיא
 ,טימ רעד ןיא

 .רעקידלדניואע ןוא רעקידלדנױװש טרעוו ץנַאט רעייז

 ,רעזיי"לרעד ריא ,רעזיילרעד .ָא
 !טזיילרעד טייז
 רזוג ךייא ףיוא ןענייז רימ ,טרעהד
 ,ןכערברַאפ וצ טינ טנַאה ַא טימ
 ןכעטשוצסיוא טינ גיופצ ןַא ךיז
 ,טסיירט סיורג ןופ

 ,ןגָאלשרעד רעהַא ךיז ךעלדנע
 ; טור ךעלדנע
 ,ןגָארטרעד ריא טָאה ךָאי רעייא
 -- !ןעגנערב ךָאנ רעמ ריא טנעק סָאװ ןוא
 ,ןעגנעהרַאפ רימ יװ ,טקוק ןוא טציז

 ןגָארטעצ רימ ,ןסיגעצ רימ
 ,טולב עטיוט

 ןענַאד ןופ ךיירגינעק רעייא

 ;טניורקעג זיא
 ,ןענַאטרעטנוא עיירט יװ ,רימ
 ןטימ ןיא םורַא ךייא ןעלגניר
 ןטיה ןיא ךייא ןלייוורַאפ ןוא
 ,טניױלַאב טינ

 ,עטזיילרעד ,ּפעק יד טבלַאזַאב ,טמענ

 .ןילַא ךיז



 ,עטסיורגעג ,דרע רעד וצ ךיז טקוב
 ,ןפיילש יד ךיז טכַאמנָא זי טקירד
 ןפיולרַאפ טעוו רעייפ ַא זיב
 .ןיורק רעייֵא

 טינ יד טימ עקידרערעטנוא יד ףױרַא ןעמוק סע .ּפָא תוחור-לייה

 -ערַאק ַא יירד יד םורַא ןעײג ,טנעה יד ןיא טכי-? עטנערברעד

 .ךעירפ סָאװ טייקליטש רעבלעז רעד טימ דָאה

 רעטשרע

 עלַא

 לוק טרעטיילעגסיוא ןַא טימ

 .לָאמ ןטצעל םוצ רימ ןעגניז

 ףָאלש ןופ ענענַאטשעגפיוא

 .ףוס םעד ןרעטנעענרעד וצ

 ,טירדעבלַאז ןציז יז ,טעז

 .טינ ןדער ,טינ ךיז ןריר

 -- ךָאד ריא טסייוו ,ןענייז ייז רעוו
 .ךָארב רעייז ןופ דיל סָאד טגניז

 .ןעגניז וצ סאו ןיוש ָאטינ רעמ
 .ןגָארט םוצ טינ רָאנ -- ץיירק רעד טגיל
 ,ןעגנילק םוצ טינ רָאנ --- טייק יד טגיל
 .ןגָאלש םוצ טינ רָאנ -- קַאה יד טגיל

 ,טינרָאג ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 -- ,ןעמערב טמענייק ןסי"לשרַאפ רימ

 ; ןסָאלשרַאפ ייז ןרעוו יוװ ייס

 -- ,ןעמענרַאפ רימ ןרערט סמענייק

 ,ןסָאגרַאפ ייז ןרעוװ יוו ייס

 ,טינרָאג ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 ,ןןגעו סמענייק ףיוא סופ רעזדנופ+

 ;ןטייט רימ סינ ,ןקעו רימ סינ
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 ,ןגעקטנַא טינ רעגייק זדנוא טייג

 -- .ןטיילגַאב טינ רענייק ךיוא ןוא

 ,טינרָאג ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 ןגָאי וצ סָאװ טינ רימ ןבָאה
 ,ןענעק רימ ליטש יוו ךיז ןעיירד

 ןגָארט ,ןגָארט ,ןגָארט רימ ןוא
 -- .ןענערב טינ ןיוש ןענעק סאו ,טכיל

 .טיגרָאג ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 - ףטטשרט

 -- ,ןייוועג ןייק ןוא יירשעג ןייק

 .ןייטש ןופ טקַאהעג יוװ ןציז

 םוא ןעזיוּפ םירעוו עסיוט

 .םור רעייז ןופ ץרַאה םעד ןיא

 טרַאנעג רָאנ ןוא טיירפרעד טינ

 .טרַאװעג ייז ףיוא טָאה סָאװ ,םלד

 טפָארטשַאב רָאנ ןוא טניױלַאב טינ
 .טפָאהעג ייז ףיוא טָאה סָאװ ,םעד

 סַאּפש ַא רָאנ ,דיירסיוא ןַא רָאנ
 .סָאג ןופ רַאנ ןטצעל םעד רַאפ

 עלַא
 .ןעקנוזעג םוטש ןציז ייז זַא
 ,רעגניצ יד זדנוא ייב ךיז ןרעטנָאלּפ

 -- ןעקנואוועג רימ ןטלָאװ ץעגרע

 .רעגניפ יד זדנוא ייב ןרעווילג

 .ןיזנַאװ ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 - ,ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ץלָא
 ; ןזָאלעגסיוא ךיז גנַאל ןיוש טָאה

156 



 ןעגנַאגעג טינ זיּנִצ סופ ַא ואוו

 -- ,ןזָא"לברַאפ גנַאל ןיוש טניוו רעד טוה

 .ןיזנַאװ ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 ,ןרָאצ ןיא ךיז ןכערב סָאװ ,טנעהד
 ; ןכָארברַאפ ןעוועג יו ןביילב
 ןרָאװעג ןיוש זיא טליפרעד לייוו
 -- ,ןבָארּפשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלָא

 .ןיזנַאװ ןופ דיל סָאד רימ ןעגניז

 רעטשרע
 ,טלַאהרַאפ טירט יד רעמַאזגנַאל

 ,טלַאהַאב ךיז ןיא טכיזעג סָאד

 רעמ ןיוש רימ ןלעװו לָאמנייק

 .רעהַא ךיז ןעיירד זעמוק

 ,לוק סָאד רענעטלַאהעגנייא

 ,"לָאמ עטצעל סָאד זיא סָאד לייוו

 ײּפש ַא טכיל עלַא ףיוא טוט

 .יירד עמוטש יד טזָאלרַאפ ןוא

 טלַא

 ,ןפרַאד טינ רימ ןלעוװ ןעיײּפש

 ; טייגרַאפ ןיילַא םַאלפ רעד לייוו

 ןפרַאװעצ רימ ןוא רימ ןעמענ

 -=- .טיונק ןטיוט םעד יירד יד ףיוא

 .רבק ןיא קירוצ רימ ןעייג

 ,רעגניפ יד ּפָא טלסיירט ,טלסיירט
 ,םוא ךיז טיירד ןוא ןַאּפש ַא טכַאמ
 ,רעגניצ יד זדלַאה םבוצ יצ ַא טיג
 -- ,םוטש דעו םלוע ףיוא טרעוו

 .רבק ןיא קירוצ רימ ןעייג
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 -רַאפ ץלַא .רעטצניפ .טנעה ערעייז ןיא סױא ןעײג טכיל יד
 טירט ךיז ןרעהרעד סע .ךרוד ןעײג סעגר עכע-?טע .טדניוװש
 רעד טימ ןיירַא טליַא ?"רהמ ןייש ַא ךיז טזייװַאב'ס ןוא
 רעביא טכַאוו ןוא ןײילַא רענייא טציז םלוג .טנַאה ןיפצ ןרעטמַאל
 ןייז ןוא טנפעעצ טיירב ןענייז ןגױא עניז .ןשַאלפ יױוצ יד
 ריר ןייק טינ טיג רע .קיניזנַאװ יו סיוא טעז םינּפ רעצנַאג
 ,רבא ןייק טימ

 ל"רהמ
 ?ָאד ךיז טוט סָאװ ,ייוו ? רָאג טסציז וד

 ? וטסגייווש סָאװ

 ןעַאלּפ יד טעזרעד

 .ּפָא סע גָארט רעכיג ? ןענופעגסיוא
 ?וטסציז סָאװ

 םלונ

 .םוטוע .ּפָאק םעד ּפָא טינ טרעק

 | ל"רחמ
 .דער ,רעפטנע

 !ןעשעג זיא סָאװ

 םלונ

 .טינ טרעפטנע

 ל"רחמ
 ?ריד וצ טדער סע רעוו טינ טסעז וד

 ןעלסקַא יד רַאפ םיא טלסיירט

 .ןדער ריד סייה ךיא
 ?ןרָאװעג םוטש טסיב ?טינ ךימ טסנעקרעד

 טלוג

 .ףֵאָק םעד רעטנורַא רעדיוו טזָאל ,ל"רהמ ןפיוא קוק ַא טוט

 ,קעװַא ייג ?וטסיב סעוו

 ל"רחמ

 !ןיב ךיא רעוו טינ טסייוו וד
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 םלוג
 .ךימ זָאל .טינרָאג .,טינ סייוו ךיא

 :ירשעג ַא טימ ףיוא טגנירּפש

 .קעוַא ,קעװַא ! ןקינײיּפ ךימ ָאד רעדיוו טסיב

 ל"רהמ
 .טגערבעצ ,ץרַאװש טסיב !ריד טימ זיא סָאװ

 :רעדיוו וטסוט סָאװ

 םלוג
 .זרע רעד ןצ פָארַא ךיז טזָאל

 .ךימ זָאל ,ךימ זָאל

 ,טנערבעג טָאה סעּפע .טיג סייוו ךיא -- .רימ וצ דער טינ

 ,טצנַאטעג ןוא טמערוטשעג ,טליבעג

 !קעװַא טולב ספאד םענ .ןברָאטשעג ןועצ ןעגנוזעג

 !ןענַאד ןופ וצ םענ ,וצ םענ

 ל"רחמ
 .טנַאה ַא רַאפ םיא טמענ

 .ךיז וצ םוק .ךימ עזרעד .ךיז קיאורַאב

 םלוג
 .גנורעווילגרַאפ ןיז ןיא טקויז

 ל"רהמ
 ? טינ ךָאנ ץלַא ךימ טסנעקרעד

 םלוג
 ?וטסיב רעוו

 ל"רהמ
 .יבר רעד ,ךיא

 םלוג
 !ןצעז ךיז טסליוו --- --- ? יבר רעד סניזזַא סָאד זיא רעוו ? יבר רעד

 .ןָא ךימ ריר טינ .רימ וצ וצ טינ ייג .טיִנ רָאט ןעמ

 טיירדעגמורא ,טמַאצעגּפָא ,טנכײצעגּפָא זיא טרָא סָאד

 | .שםענייק רַאפ רעמ ןוא ןײלַא רימ רַאפ
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 ל"רחמ
 ,םינּפ ןייד טמירקעצ יױזַא טָאה ןיזנַאװ ביוא
 ,םענרַאפ ,רעה .ןיזנַאװ רעד ריד ןופ ךיז ןָאטּפָא לָאז
  תוחילש ןייד טסָאה .ןבעל ןייד טימ ךיז טסליּפש וד
 וטסיב ןיוש ןוא ףוס טבוצ טריפרעד טינ ךָאנ
 !וד רעכעלקילגמוא ,ןעקנוזעגנייא תעגושמ ןוא קערש ןיא
 ? דיירפ ןייד טימ ןוא ןָאטעג טייקיטכיל ןייד טימ וטסָאה סָאװ
 ? ןפרָאװעצ ,טייזוצ ייז וטסָאה ואוו
 ---  ריד ףיוא קערש עדליוו ַא ,שינרעטצניפ ַא
 ,ןרָאװעג דנילב ןענייז ןגיוא ענייד ביוא ! ףױא-ךַאוװ
 קירוצ גניירב ,ןגיוא עדנילב טימ ךוז יג
 .ןבעגעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,טייקיטכיל יד
 ! ףיוא-ךַאוו

 םלוג
 ,זַא טוג רימ זיא סע .טינ ךימ קעוו .ָא
 ףיוש גיל ךיא .ןיוש .ןגיל לעװ ןוא ןגייל ךיז לעװ ךיא

 .ףיוא ךיז טיירד ןוא ךיז טגייל

 ל"רהמ
 ,רעירפ סָאװ רעקיבלעז רעד ןייז ,ןייטשפיוא ריד סייה ךיא
 ,ןגיוא ענייד ןופ שינעדנעלב סָאד ךיז ןָאטּפָא לָאז
 .טכיילגעגסיוא ןרעוו לָאז טכיזעג ןייד ןופ שינעמירקעצ סָאד ןוא

 טלוג
 ,ךימ קינייּפ טינ ,ןייז טינ טסלָאז וד רעוו ,םצ

 ל"רהמ
 ,תוחילש ןייד קידנע ,רעלענש ייג

 םלוג

 ? זץ"רוחילש עכלעוו
 ? ךיד רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ ,ָאד רעדמערפ .ַא טסיב וד
 ,םורַא ץלַא רעדיוו ךיז טיירד טָא ,טסעז וד
 ,עז .קיטכיל רימ טרעוו טָא ,טוג רימ טרעוו טָא
 ,ץלַא ןיוש סייוו ךיא .טינ ארומ ןייק רעמ ןיוש בָאה ךיעצ
 -- .ץרַאה ןיימ ןופ םעטָא רעד סיוא ךיז טּפעש טָא

 ל"רהמ
 ,טזומ וד ,ןקידנע וטזומ תוחילש ןייד
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 םלוג
 .קיבייא ףיוא .ָאד רעביא ךימ זָאל .ךימ ףור טינ

 ל"רחמ

 ,טזומ וד ,ןקידנע וטזומ תוחילש ןייד

 םלונ

 .ייז ןעמוק טָא ,ייז ןעייג טָא .ייז רעליטש .,ָא

 ,ןיילַא רימ וצ

 ל"רחז
 ? טמוק רעוו

 םלונ

 ?טינ וטסרעה יצ ,טינ וטסעז יצ

 .רעליטש ,רעליטש ,רעליטש יז

 םוצ ןצ טלַאפ ןגיוא עני טנפעעצ ,ףיוא גנולצולפ ךיז טלעטש

 .ל"רהמ

 !רעניימ יבר !?ָאד ססיב וד ,יבר ,יבר ,ָא
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 טכַא דליב

 תוחילש עטצעל יד

 תלבק וצ טכַאנ ּוצ קיטיירפ .לוש רעטלַא רעד ןופ שולָאּפ ןיא

 לײט ַא ןעמ טעז ריט רענעפָא רעקידנגעקטנַא רעד ךרוד .תבש

 ןקידנעמוקנָא סעד ןוא רעטכיילגנעה ,שדוק ןורא :לוש רעד ןופ

 ףיױא טגיל םלוג רעד .ףיוה םוצ ריט ַא סקניל .םלוע ןקידתבש

 ןוא טרַאדעגסױא ,ןסקָאוורַאפ ,ןזָאלעגּפָא סא טעז רע .קנַאב ַא

 רעד .סעוורָאב רעטיױוצ רעד ,טכושעג סופ ןייא .ןפָאלשרַאפ

 ,ליד ןפיוא ךיז טרעגלַאוו ךוש רענעסירוצ

 םלונ

 .לאע ןופ ריט יד וצ טכַאמ ,חכ ןצנַאג ןטימ ףױא טגנירּפש

 .רעגעלעג ןייז וצ קירוצ וצ טלַאפ

 שמש

 .ןיירַא טמוק

 ?וטסיב ,וטסניימ ,ואו !ץעז ַא טרעהעג

 ! ןפָא זיא ריט יד זַא ךיד טרַא סָאװ

 םלונ

 --- ייז ןוא .טכַאמרַאפ ןייז לָאז ,ךַאמרַאפ ךיא זַא

 .ןענעפע ןוא ןענעפע ןוא רָאנ ןעוט ייז

 .טכַאמרַאפ ןייז לָאז --- טכַאמרַאפ

 שמש

 זָאד וטסיב רעװ !טכַאמרַאפ רע --- לסיבַא ןעזעג

 ?הזעה ַא טרעהעג
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 טלוג
 : שלמרומ

 ,טכַאמרַאפ ןייז לָאז ,טבַאמרַאפ ןייז לָאז --- טכַאמרַאפ

 שמש

 ,רעכעה דער ! וטסלומרומ סָאװ

 םלוג
 ,הגאד רעייז

 .טנַאװ רעד וצ םינפ ןטימ םוא ךיז טרעק

 שמש

 ?ןגיל וצ רועיש רעד זיא לפיוו ןוא
 בר רעד ןוא תבש תלבק דלַאב ןיוש
 ךגָצנ טסָאה וד ןוא ,דלַאב ןיוש ךיוא טמוק
 .וליֿפא ןָאטעגנָא טינ ךיש יד

 םלוג
 ! ךיש עכ"לעוו

 שמש

 .עניימ טינ ,ךיש ענייד ?עכלעוו --- וטסניימ סָאװ

 םלוג

 ! טיג טסעז ,םענייא ךָאד גָארט ךיא

 שמש

 .ךייר עטסיזמוא ,ךיד טימ ךייר עטסיזמוא

 טלוג

 .ןָאטנָא ךיא לצוװ --- רימ גנַאלרעד

 שמש

 ? ריד ןעגנַאלרעד

 םלוג

 .רימ ןופ קעװַא .טינ ןעמ ףרַאד ,טינ טסליוו וד

 שמש
 .לוש ַא ןיא סיװרָאב ןייגמופ-נ טינ רָאט ןעמ
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 םלוג
 ,טגירוװשט

 שמש

 ִזביוט טסיב ?ריד וצ טדער ןעמ סָאװ ,טינ טסרעה וד
 ,דלַאב ןיוש ךָאד טנוװַאד ןעמ

 םלוג

 .ןענוַאד טינ ןעק ךיא

 שמש

 .ןענַאד ןופ ןביירטכרוד ךיד ףרַאד ןעמ ,דליוו טסיב

 םלונ
 ?ָאטינ ?ָאטינ ךָאנ זיא בר רעד

 שמש
 !זיא סָאװ

 םלוג
 ,םיא ףור ךיא זַא ,םיא גתאז ייג ,יױזַא
 ,ךוש םעד ןגָארטוצ רימ לָאז רע ,גָאז ,ייג

 שמש

 !בר רעד ?ךוש םעד

 םלוג
 !?טינ טסרעה ?רעביא וטסגערפ סָאװ

 ,ףיוא טגנירּפש

 ,םיא טפור "לסגי ,םיא ףור ךיא זַא ,גָאז ,ייג

 שמש
 .רענעגושמ ?טרעהעג טסָאה :הזעה ןימ ַאזַא

 םלונ
 .ייג : ךָאד גָאז ךיא

 .םיא וצ ךיז טפרַאװ
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 שמש

 : טיירש ,ךיט רעד ןצ טפיול

 !ןדיי ,ןדיי ,טרעה ריא

 םלוג

 .רעגעלעג ןייז ףיוא קירוצ טלַאפ

 שמש

 :ריט רעד ייב

 .טינ שרעדנַא .ןעניז םייב טינ זיא שטנעמ רעד
 ,םערוט-רעפניפ ןיא ךיז טרעגלַאװעג טייצ עצנַאג יד

 ; רעגערט-רעסַאװ ַא ,ןייז רעקעהד ַא ט"לָאזעג
 טפרַאדַאב טלָאװ ךיא ןעוו ,ןיוש ייוו ןות+ ךָא זַא

 ךָאנ רעטציא .ןטרַאװ רעסַאװ ןוא ץלָאה ענייז ףיוא
 ,ןבעגעג קנַאב ַא ,טצעזעגניירַא םיא שולָאּפ ןיא
 ,טיג רָאג יו -- רע ןוא ;טיהעגּפָא --- .ןעקנירט ,ןסע ןוא
 ,תצל תעמ ייוצ רעהפיוא ןַא ןָא רע טפָאלש טָא
 .ֿףָאלש ןייק טינ םיא טמענ'ס זא טכַאנ עטירד ןיוש טָא ןוא
 | ,ןבעל'כ ,ארומ ַא

 םלוג
 .ןעיירש טינ ךיא לעװ טנייה

 ,ןייז ליטש לעוו'כ

 שמש

 ,טגָאזעג ױזַא ךיוא ןטכענ טסָאה ,ָאי ?ןייז ליטש טסעוו
 טזָאלעג טינ ,טעווערעג טכַאנ עצנַאג א ךָאד ןוא
 .ןעוועג ףיוה רעד לופ .שבענייק ןכַאמרַאפ גיוא ןייק

 טלונ
 .ןייז "ליטש לעווכ ,טנייה ןייז ליטש לעוו'כ

 שמש

 .ךיש יד ןָא וט ,ןייא רעסעב ךיז שַאװ םענ
 !זרבש ַא רַאפ ךָאנ סָאװ ןות ,טלעוו רעד ףיוא תבש ךָאד

 םלוג
 .רימ ןופ קעװַא
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 | שמש
 ! סנ ןסיורג ןופ טרעהעג טינ וטסָאה יצ

 םלוג
 ,ךימ זָאל ,ָא ? סנ ןכלעוו ןופ ? סנ ןכלעוו ןופ

 .טגיל וא רעטנורַא םינפ ןטימ סיוא ךיז טיצ

 שמש

 ,תמא ןַא ףיוא עגושמ

 .ןיגוצסיױרַא ריט יד טנפע

 טלוג
 ; טפור

 .קיש ןיול 'ר .רעהַא בר םעד קיש

 שמש

 ,םינּפ סָאד ּפָא שַאװ .ןײרַא לוש ןיא םוק ןוא ףיוא ייטש

 םלונ

 -- ןשַאוװנייא ךיז לעװ ,ןייטשפיוא ךיא לעװ ןעמוק טצװ רע זַא
 .ןעמוק טצעוװ רע זַא

 שמש
 ? סניוזַא טרעהעג טסָאה

 םלוג
 ךתאנ זיא רע ןוא ,ָאד ןיב ךיא זַא ךָאו עצנַאג ַא

 ,ךימ ןעז ןעמוקעג טינ לָאמ ןייא ןייק

 שמש
 ? ןעמוק לָאז ריד וצ רע

 םלוג
 ,ןפרָאװעגקעװַא ,ךימ רע טָאה ןפרָאװעגקעװַא

 .טינ טמוק ןופד רעהַא טצעזעגניײרַא

 :ןטעבעג םיא ייב ױזַא ךיז בָאה ךיא ןוא

 .שינרעטצניפ רעד ןופ ןוא סיױרַא לייה רעד ןופ ךימ ריפ טינ

 שמש

 ? לייה רעכלעוו ןופ
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 םליוג
 .לייה ענעי ? טינ טסייוו וד

 שמש
 ,טסדער וד סָאװ ,טינ סייוו ךיא

 םלונ
 .ךיא ןיב םוטש .ןלייצרעד ,ןגָאזסױא טינ רָאט ךיא
 .ךיא ןיב םוטש .ןדער טינ רָאט ךיא .רימ ןופ קעוװַא

 ,פעק יד ןײרַא ןקור ןדיי .ריט יד ןפקא טזָאל .לוש ןיא ּפָא שמש

 רעטױר רעד ןא רעכיוהד רעד .דניווערַאפ ןוא ןיירַא ןקוק

 .ריט רעד ייב ןעייטשש ,ןץירַא ןעמוק

 רעכיוח
 ,לסָאי רעבלעז רעד .רע זיפצ ,רע -- ריד גָאז ךיא

 רעטיור
 .אש .ןעמָאנ םייב טינ םיא ןָאמרעד

 רעכיוה
 ? וליִפֲא רעק ןייק טינ ךיז סיג רע ?טסעז .סינ טכַאמ סצ

 רעטיור
 ןעגנירּפשנײרַא רע טגעלפ טרָאד יו ,טסקנעדעג

 ? ןעמָאנ ןייז ןדיירסיױרַא טגעלפ ןעמ רָאנ יו

 רעכיוה
 .יאדוא ?קנעדעג ךיא יִצ

 רעטיור
 ! טפָאלש רע ,סָאװ

 .ןָאט גנורּפש ַא דלַאב ךָאנ ןעק רע

 רעכיוה
 .רעהפיוא ןָא תעל תעמ ץנַאג ַא טפָאלש רע ,טגָאז ןעמ

 רעטיור
 .ןענַארַאפ ףאד סעּפע זיא'ס :טרָאװ ןיימ קנעדעג
 ,דוס ַא ,ָאד זיא דוס ָא :?לָאמַאכָאנ ריד גָאז ךיא
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 רעכיוה
 ,טינרָאג רעטייוו ,םלוג ַא שטנעמ ַא ?דוס ַא

 רעטיור
 ? רעלטעב עקידנרעדנַאװ יד --- ייווצ יד טסקנעדעג

 רעכיוח
 !קנעדעג ךיא יצ

 רעטיור
 .םיא רַאפ קערש רעייז ןוא

 ,רעמ טינ טרָאװ ןייק -- ןעזרעד שביא ןבָאה ייז רָאנ יו
 .עטּפַאכרַאפ יוװ ןפָאלעגסױרַא

 רעכיוה
 ?ןןסיוו ןעק רעוו

 .ןײגקעװַא ייז ןסייהעג ךָאד טָאה ןיילַא בר רעד
 רעירפ ןופ טנָאקעג ןיוש ייז בר רעד טָאה אמתסמ
 .גארּפ ןיא ָאד ןביילב ןלָאז ייז טלָאװעג טינ ןֹופִצ

 רעטיור
 -- ?ןלייצרעד ריד לעװ ךיא סָאװ ,טסייוו וד

 .רע ,ןגָאלשעג רע טָאה ןשואעדַאט

 רעכיוה
 !רע

 .םערוט ןופ סױרַא ךָאד ןעמַאזוצ זדנוא טימ זיא רע

 רעטיור
 .רע זיא -- ,רע ריד גָאז ךיא

 רעכיוה
 ? וטסייוו ןענַאװ ןופ

 רעטיור
 רימ טָאה טכַאנ ענעי לייוו .סייוו ךיא
 .טינ סייוו ךיא -- רעוװ ןוא סָאװ .טנפעעגפיוא ןגיוא יד
 .גארּפ ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סעּפע :רָאנ סייוו ךיא
 ןעגנַאגעג ,ענעבירטעגסױרַא ,רימ ןענייז עלַא ןעוו
 ,סעציײלּפ יד ףיוא סעברָאט יד טימ םערוט-רעפניפ ןופ
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 ,סיוא סַאג ,ןייא סָאג ,טסקנעדעג ,םוטש ןעגנַאגעג
 -- ,ןָאט ּפַאלק ַא ריט סנעמעוו ןיא טסואוועג טינ ןופצ
 ,רערעווש ַא ,רעקיזיר ַא --- זדנוא רעטניהַא רע ןוא
 ,רעטנורַא ענעגנַאהעגּפָארַא טנעה יד ,ןקידיי"ל טימ
 ץרַאה ןיא ָאד טָא -- ייווצ סרעמַאה יװ --- סיפ יד
 -- -- סיפ עגייז ןופ טָארט רעדעי ַא טצעזעג רימ טָאה
 טקוקעגמורַא ךיז גנולצולּפ ןבָאה רימ ןעוו ןוא
 -- זדנוא רעטניהַא םענענַאטשעגּפָא ןַא ןעזרעד םיא ןוא
 ? טסקנעדעג

 רעכיוה
 ןענַאטשעגּפנַא זיא רע סָאװ ,ןעוועג טוג זיא'ס

 רעטיור
 ;םיא ןפור וצ רָאג ןלַאפעגנייא טינ זיא םענייק ןוא

 רענענַאטשעגּפָא ןַא ױזַא טציא ךָאנ טייטש רע ,טכוד רימ

 ,רעטנורַא ענעגנַאהעגּפָארַא טנעה יד ,סָאג ןטימ ןיא

 .גארּפ ןיא ּפָא ךיז טליּפש סעּפע יו ,טעז ןוא טרעה ןופצ

 רעכיוה
 .טכַאנ ַא ,ןעוועג טכַאנ ַא

 רעטיור
 ,םערוט-רעפניפ ןיא קעװַא קירוצ ךָאד זיא רע ןוא

 ?וטסייוו ,ןבילברַאפ טרָאד ןוא

 רעכיוה
 ,ױזַא טגָאז ןעמ ,ָאי

 ןײרַא טמוק שמש

 שמש

 ףעמוקעג ןיוש זיא בר רעד .דלַאב טנוװַאד ןעמ

 םלונ
 ,טנַאו רעד וצ םינפ ןטימ טייצ עצנַאג יד ןגעלעג זיא רע יװ

 .ףיױא טגנירּפש

 ?ןעמוקעג ? ןיוש ןעמוקעג

 שמש

 ?זיא סָאװ ,ָאי
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 | רעכיוה
 ןקָארשרעד

 .ןרָאװעג רערעדנַא ןַא .רע טינרָאג זיא'ס

 רעטיור
 .ןסקַאװרַאֿפ ,טרַאדעגסיוא

 ?טינ זדנוא טנעקרעד רע יצ .םינ זדנוא טעז רע

 םלוג

 !ךיש עניימ ! רעכיג ,ןָאטנָא ךיז ףרַאד ךיא

 .רעדיילש ַא קירוצ סיא טוט ןוא ןתעטנָא טמענ ,ךוש םעד טניפעג

 .ןָאטנָא ךיא לעװ -- ןעמוק רע לָאז וצרעהדַא

 .טרָאװ ךיא .רעהַא קיש ןיבר םעד

 שמש

 ? תעגושמ ַא טרעה ריתצ

 רעטיור
 ? טסייו רעוו ? םיא רע ףרַאד רשפא ןוא

 םלוג

 ןעז םיא ליוװ ךיא

 רעטיור
 ? ארומ ריא טָאה ןײגנירַא לוש ןיא

 םלונ

 ,קידנעטש ןייז ָאד ןסייהעג רימ טָאה רע זַא

 .ךימ ןעז ןעמוק סינ ליוו ןוא רעהַא טרַאּפשעגניײרַא

 .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טציז

 רעכיוה
 .ןָאטעג סטכע"לש סעּפע ריא טָאה אמתסמ

 םלונ

 .סיוא סעּפע טמורב
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 רעטיור

 ! ךוש םעד ךייא ןעגנאלרעד

 םלוג
 !ןענַאד ןופ קעװַא

 רעטיור
 .םערוט ןיא טינ ןוא לוש ןיא ךָאד ןענייז רימ

 םלונ
 ןטיור םוצ טדנעוועג ןגיוקצ יד .ףיױא ךיז טלעטש

 ? םערוט ןיא

 רעכיוה
 .קעוַא םוק ! טינ טסעז ,ןגיוא עבלעז יד

 רעטיור
 ,טרָאד סַאג ןיא יו ,רעדיוו רע טייטש טָא
 טרעה ןוא טייטש ,רעטנורַא ענעגנַאהעגּפָארַא טנעה יד
 ,גארפ ןיא ּפַא ךיז טליּפש סעּפע יו

 שמש

 ? םיא טימ ךיז ריא טצייר סגצוו

 רעטיור
 :ןלייצרעד רָאנ םיא ליוו ךיא .טינ ךיז ץייר ךיא
 .ןצנַאגניא רעל ןיוש טייטש םערוט רעד

 םלוג

 ? רעל

 רעטיור
 .רעטערב טימ טּפַאלקעגוצ ןענייז ןריט עלַא ןוא
 ,רעטצנעפ יד ךיוא ןוא

 םלוג
 ,ןפרַאװרעדנַאנַאפ קירוצ ייז ךיא לעװ

 רעטיור
 ,ןֿפַאלקרַאפ לָאמַאכָאנ ייז רעצימע טעוו
 .רעמ טיג ייס יוװ ייס רענייק טרָאד טפָאלש ןפָאלש זַא
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 םלוג
 .ָאד ןייז טיג ליוו ךיא .ןיהַא קירוצ ייג ךיגיצ

 רעטיור
 ?טינ ךייא טזָאל רעוו

 םלוג
 ,טינ טזָאל יבר רעד

 :תולוק טימ

 !ןיבר םעד טקיש טייג

 :טנַאװ ןיא טפ;קלק

 !ןיבר םעד טקיש
 !ריא טנעז רעװ ?ָאד ריא טפרַאד סָאװ ,ר א ןוא

 :שֹודיח טימ

 + קעװַא ןוא ןריט יד טּפַאלקעגוצ ? ןעמוקעג טרָאד ןופ
 ?ןיילַא טזָאלעג ?ַאה ,םערוט-רעפניפ םעד ןײלַא טזָאלעג
 ,רימ ףיוא טרַאװ ןוא ןטרָאד טציז סָאװ ,רעד ןוא
 ?רימ ןגעקטנַא ןיוש ןײגסױרַא טינ לָאמנייק ןעק

 רעטיור
 ? ךייא ףיוא ןטרָאד טרַאװ רעוו

 םלוג
 ?רעוו --- וטסניימ סָאװ
 ,ןײלַא-ןייא טרָאד רע זיא ,ָאד ןיב ךיא זַא
 ,ןעמוק ךימ טפור רע -- טייצ עצנַאג יד רעה ךיא
 ,=לוק ןקידנעקיטש ַא טימ ךימ טפור רע
 .ןגרָאװעג זדלַאה שבייב םיא טלָאװ רעצימע יוװ ױזַא
 ,טּפַאלקעגוצ ןענייז ןריט יד :טציא ןיוש סייוו ךיפצ
 | !ןענַאד ןופ סיורא ! רימ ןופ טקעװַא

 .2"רהמ ןײירַא טמוק םעד ןיא .טסיופ יד טימ "יז וצ ךיז טפרַאװ

 ל"רחמ
 !טנַאה ןייק בייה טינ
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 םלוג
 ןא ןקילב סל"רזדמ ךיז ףיױא טריפש רע .ןעמַאוצ ךיז טיירד

 גנלצולפ .ּפָאק םעד רעטנורַא טגייב

 ,יבר ,ָא

 ל"רהמ
 ?טנעה ענייד וטסבייה ןעמעוו ףיוא

 טלונ
 ; טלמַאטש

 ,יבר ,לחומ רימ ייז ,ָא

 ל"רהמ
 :ןזי ד וצ

 ,ןיירַא לוש ןיא טייג

 ,ֿפָא ןיי ּוץ

 .ןעז ךימ טסליוװ וד --- טגָאז שמש רעד

 םלונ
 ,טגיררש

 ל"יהמ
 ? סעּפע טסליוװ וד .דער ?וטסגייווש סָאװ

 טלוג
 !ן"לעוו ךיא לָאז סָאװ

 ל"רהמ
 ,ןפורעג ךימ ךָאד טסופצה

 ! רָאג סעוורָאב --- ןוא

 טלוג
 ?יבר ,ןָאטנָא ךיז לָאז ךיא ,טסליוו וד

 ל"רהמ
 ? ליוו ךיא יצ

 :ךיירפ טימ ---
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 םלונ
 ,טזָאלרַאפ ךימ טסָאה וד זַא

 ל"רהמ

 םלוג

 .ןשַאװעגמורַא טינ ,ךשח ,ןסקַאװרַאפ ױזַא
 .טכענ עצנַאג טינ טספָאלש וד -- טגָאז שמש רעד

 .ארומ בָאה ךיא .ןפָאלש טינ ןעק ךיא

 ל"רהמ

 םלוג

 ? ןעמעוו רַאפ

 ןקָארשעג ךימ ןטכענ טָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 .לסקַא רעטכער ןיימ

 ל"רהמ

 םלוג

 ? רעטכער רעד סָאװרַאֿפ

 ןגיוא עדייב טימ ךיא בָאה טָא .יבר ,טינ סייוו ךיא

 לָאמַאטימ ;לסקַא ןקניל םוצ טרעקעגּפָא ךיז
 ,ןבייה ,ןבייה ךיז טמענ רעטכער רעד ,עז ךיא
 ;טייז רעטייוצ רעד ףיוא רעבירַא טכירק ןוא סיוא טסקַאװ
 ,דרע רעד וצ םינּפ ןטימ רעדינַא לַאפ ךיא

 ךיא רעה רעדיוו ןוא .גיל ,ןגיוא יד טלַאהַאב
 ,דרע רעד ןופ רימ ּפָאק םעד סיר ַא טוט ץעמע יו
 ,=?9סקַא ןפיוא ןקוק רעדיוו ךימ טגניווצ ןוא

 ל"רחמ

 םלוג
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 ? ךָאנרעד סָאװ ןוא

 ,ןטלַאהַאב טינ ךיז ןעק ךיא ,עז ךיא
 ּפָא ךיז טסייר ןוא טמענ גנולצולּפ לסקַא ןיימ

 ,םערוט ןזיב ןענַאד ןופ טנַאה עגנַאל ַא טרעוו ןוא
 ,זדלַאה ןיימ םורַא ךיז ןפרַאװרַאפ ,ענעגיובעגסיוא ,רעגניפ יד
 ןשוק ןוא ןעמענמורַא ךימ ןלעװ טלהאוו רעצעמע יוװ



 ,ןפור ךימ טמענ ןוא טנַאה יד סיוא ךיז טיצ טָא
 ,ןקַאנק ןוא ךיז ןכערב ,ןעקניוו רעגניפ עלַא ןוא
 ןרעמָאי ,רעגניפ עלַא ןעמענ ןענייֹוו ןוא
 ,םערוט ןזיב ןענַאד ןופ גנַאל זיא ןייוועג סָאד ןוא

 ל"רהמ
 -- .ןביילברעביא טרָאד טלָאװעג ךָאנ טסָאה וד ןוא

 | םלוג
 ,רימ ןופ טייוו ןייז טלָאװעג ךָאד טסָאה וד זַא

 ל"רחמ
 ? וטסייוו ןענַאװ ןופ

 םלוג
 .ןבָאהד טינ רעמ ךימ טספרַאד וד

 ל"רהמ
 ? םָאד וטסייוו ןענַאװ ןופ

 םלוג
 .ןָאטעגּפָא תוחי"לש טנייד עלַא ןיוש בָאה ךיא

 ל"רחמ
 ?טלַא זַא טסייוו וד

 םלוג
 ,טינ טסמוק ןוא טיִנ ץעגרע ןיא רעמ ךימ טספור וד

 .רימ סימ אד ייז

 ל"רחמ
 .ָאד ךיא ןיב טָא

 םלוג
 -- ייֵז וַצ ייג טינ .רימ טימ לָאמעלַא ייז

 ל"רחמ
 ?:ןדער ענייד ןּפיל יד סָאװ וטסייוו וצ

 םלוג
 .ףיא טגנירפש

 ! סייוו ךיא
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 ל"רהמ
 !ייטש :וטסגנירּפש סָאװ

 םלוג
 ? סָאװרַאפ .ךימ טסקינייּפ וד

 ל"רהמ
 :ריד וצ טגָאזעג ,טזָאלעג יירפ ךיד בָאה ךיא
 .טסליוו וד ןיהואוו ןייג טסנָאק

 םלוג
 .רעהַא טצעזעגניירַא ךימ ןוא

 ל"רהמ
 ןגעווטסעדנופ וטסיב ,ןייגוצקעווא טביולרעד ריד בָאה ךיא זַא

 .ָאד ןבילבעג

 םלוג
 ?ןײגקעװַא טלָאזעג ךיא בָאה ןיהואוו

 .ןבעל ןיימ טנעה ענייד ןיא טסעפ טסלַאה וד זַא

 ל"רחמ
 ? סָאד וטסייוו ןענַאװ ןופ

 םלוג

 .ץלַא ןיוש סייוו ךיא

 ,רימ טימ טינ טסיב וד רָאנ ,רימ רעביא זית טנַאה ןייד

 ל"רחמ
 ? ריד טימ ןייז ךיא "לָאז יו

 םלוג
 ,לָאמעלַא ףיוא רימ טימ ייז שילָאּפ ןיא ָאד טָא

 ,ןפָאלש םוצ ןבעגּפָא ריד קנַאב יד לעװ ךיא

 .ריד ןסופוצ ליד ןפיוא ןגיל לעוװ ןיילַא ךיא ןוא

 ל"רחמ
 ;האנש ליפיוזַא ,ץרַאה ןייד ןיא ורמוא ליפוזַא
 טייקזייב עטלַאק ,הואת עצרַאװש ליפיוזַא
 .םוא טסילפ ןרעדָא ענייד ןיא טײקנפלָאהַאבמוא ןוא
 םעטָא סרעטומ ןייק ? םעד ןיא ןייז קידלוש טס"לָאז
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 םלוג

 ,ןרָאי-רעדניק ןיא ריד רעביפצ ךיז טײרּפשעג טינ טָאה
 .גיוו ןייד טרירעגנָא טינ טָאה לגילפ סכאלמ ןייק
 ,ןעװעטַאר ךיז טסעוו וד -- טניימעג ןיוש בָאה ךיא ןוא
 ,ןבעל עלַא יו ןבייהנתא ,ןעניפעג ור טסעוו
 ,ןבעל ןדיי יו

 ,יבר ,יבר

 ל"ירהמ

 םלוג

 ,ןעײרפַאב טינ ךיז טײקנרָאלרַאפ ןייד ןופ טסנעק וד
 ,ךיז ןבייהדרעד טינ וטסנעק ךַאז ןייק רעביא ןוא
 םעד ןופ זיא סָאװ ,ןילַא ךיז רעביא -- טינ ךיוא ןוא
 ,ןעמונרַאפ ָאי ,ןפירגַאב ָאי וטסָאה סעּפע סָאװ
 ,טקעלּפטנַא גיוא ןייד רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא זַא
 טליטשעג טינ ,טרעטיילעג טינ ןבעל ןייד רָאה ַא ףיוא טָאה
 ןריובעג טינ לכיימש ןייק ליומ ןייד ףיוא ,ורמוא ןייד
 ןזָאלרַאפ ,ןפרַאװקעװַא ךיא לָאז ט"לעוו עצנַאג יד
 ? ןייז טלָאמעד טעװ סָאװ ןוא -- ,ריד טימ ָאד ןביילב ןוא

 .רימ ןופ קעװַא טצוו ורמוא ןיימ

 ל"רהמ

 םלוג

 ,ןײלַא טסָאה .,לזמ ןייד זיא ןרמוא ןייד
 ,טלעוו סטפקאג לָאמ ןטשרע םוצ קידנעעזרעד

 ;טנכייצעגנָא לזמ ןייד טנעה ענייד טימ
 .ןבעגעג טינ לכיימש ןייק ליומ ןייד טָאה סע
 סעװרָאב בלַאה םורַא טסייג וד סָאװ ,קינייװ זיא
 ?ןענװַאד ןדיי יו טסרעה ןוא טכושעג בלַאה ןוא

 ? ריד רַאפ סָאד קיניײװ זיא

 .טכיזעג ןטקעדרַאפ טימ טייטש

 ל"רהמ
 לָאמ ייווצ ,לָאמ ןייא וואורּפ ,סייו ךיא .טכעלש ריד זיא סע
 ,ןרעהוצ ןוא לוש ןיא ןעמע"לַא טימ ךיילג ןײגניײרַא
 ,ןייז ליטש ןסייהעג ריד בָאה ךיא .ןעמענרַאפ
 ;טרעטיױורעד טינ רָאנ ,טייז רעד ןופ ןטלַאה ךיז
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 ,ןזיוװַאב ךיז ןשטנעמ רַאפ טסָאה ןוד רָאנ יוװ ,ןד ןוא

 ,ןָאטעג קוק ַא ױזַא ,וטסָאהד סיפ יד ןָאטעג לעטש ַא ױזַא

 -- .ןפָאלעצ קערש ןיא ךיז ןענייז עלַא זַא
 ליומ ןייד ןעוו ,טרעטנעענרעד ריד וצ ךיז טלָאװ ץלַא יו

 ,לביימש ןייא רָאנ ןבעג טלהצוו

 םלוג

 ,טמעלקעג טייטש

 ל"רהמ
 ?וטסגייווש סָאװ

 םלוג
 ,טינ ךימ זָאלרַאפ

 ל"רהמ
 ,רימ ףיוא טרַאװ ןוא טייטש ןדיי הדע ַא

 ,ריד טימ ןצעזקעװַא ךיז לָאז ךיא ןוא

 | םלונ
 .םערוט-רעפניפ ןינצ קירוצ ןייג ךימ זָאל ָאט

 ל"רהמ
 ,ןסָאלשרַאֿפ זיא םערוט-רעפניפ רעד

 םלוג
 ? לָאמעלַא ףיוא

 ל"רהמ
 .לָאמעלַא ףיוא

 ןײירַא לוש ןיא ןיג טמענ

 טלוג
 .רימ ןופ קעװַא ייג טינ

 ,טנַאה ַא רַאפ ל"רהמ םעד ןָא טּפַאכ

 ל"רהמ
 ,גונעג ,ליטש ייז
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 םלוג
 : קידנרעדָאפפיוא

 ! ביילברַאפ :גָאז ךיא

 ל"רהמ
 ? טסלעפַאב וד ,רָאג ױזַא

 םלוג

 ,לעפַאב ךיא

 ל"רהמ
 ? סָאד וטסדער ןּפיל ענייד טימ

 םלוג

 .עניימ טימ

 ל"רחמ
 ? ףנייד טימ ?ױזַא

 םלונ

 -- טנַאה יד טסעז וד !ָאי ,עניימ טימ

 !עניימ ט'כיוא זיא טנַאה יד

 .ּפָאק סל"רהמ רעביא טסיופ ןטימ ךיז טסעמרַאפ

 ל"יחמ

 יז םימ םלוג םעד ךרוד רָאנ טגנירד רע .רעטיצ ןייק טינ טוט
 ,טנַאה ןייז טימ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע יו ,םלוג רעד .גױא

 טנַאה רענעביההעגפיוא רעד טימ טרעווילגרַאּפ יוו ױזַא טביילב

 .ןטפול רעד ןיא

 ל"ירהמ
 .ןיוש ןזָאלרעטנורַא טנַאה יד טסנעק ?וטסייטש סו

 .ךיז רעטניהַא ריט יד קידנכַאמרַאּפ ,לוש ןיא ןירַא טייג

 םלוג
 חעד קידנוּפַאכמורַא רעדינַא טלַאּפ .ליד םוצ רעטנורַא ךיז טזָאל
 ךיז טיצ .רָאה יד ,רעדיילק יד ןסייר ךיז ןופ טמענ רע ּפָאק
 ,רעמָאי ןטקיטשרַאּפ ַא ןיא ךיז טייגרַאפ ,ּפָארַא םינּפ ןטימ סיוא

179 



 ל"רהמ

 יד .תבש-תלבק טנווַאד ןעמ יוװ ךיז טרעה ריט רעד ךרוד .ליטש
 ךיז ןגיו ןוא ןצירּפש שילָאּפ ןופ דומע םעניילק ןפיוא טכיל
 דרע רעד ןופ ףיױא ךיז טבייה םלוג רעד .ןטייז עלַא ןיאג
 ַא ךיז טוט ןוא רעגע-לעג ןייז וצ ריפ עלַא ףױא וצ טכירק
 ,ריט יד ןפע ןַא ךיז טיג טייצ וצ טייצ ןופ .םיא ףױא ףרָאװ
 טלעטש םלוג רעד .קירוצ ןדניוװשרַאּפ ןוא פעק ןײרַא ןקוק סע
 רעבָא טנעה ענייז ,ָאטנָא ליו ,ךוש םעד טּפַאכ ,ףױא ךיז
 טניפעג רע .ךֹוׁש םעד קירוצ קעװַא טפרַאװ רע .ןרעטיצ
 טקנירט ,ךיז טמירק ןוא טסע .ןעייק טמענ ןוא טיורב ךעלקיטש
 .םינּפ ןרעביא ךיז טצירּפש ןוא רעסַאװ

 ,סנּפָאקוצ ןרעטנוא ןופ קַאה ַא סױרַא רע טּפַאכ לָאמַאטימ
 ךיז טלעטש ,ץלָאה ןטלַאּפש טגעלפ רע רעכלעוו טימ קַאה יד
 ןיא ןיירַאטקוק ןוא זיווכעלסיב יז טנפע ,ריט ןבעל קעומצ
 טכַארטרַאפ טָאהד רע זַא ,קיטנעק .טכַאמרַאפ ןוא טנפע .לוש
 רעד ןיא קַאה יד טקערטשעגסיױא טילַאה .סעכעלקערש סעּפע
 הצ רעטצנעפ םוצ ריט ןופ ּפָא רע טגנירּפש גנולצולּפ .ךייה
 סױרַא טגנירּפש ,ןבױש יד ןיא קַאה רעד טימ ץעז ַא טוט
 .ןײרַא סַאג ןיא רעטצנעפ ןכרוד

 ןָא טבייה רע .ןזח ןופ טרָאװ םעדעי טצעי ךיז טרעה רָאלק

 םיא טגלָאּפ םלוע רעד ןו;ל ,"ז?רבשה םויל ריש רומזמ, ןג;אז

 עקידלַאװג סַאג ןופ ךיז ןרעהרעד לָאמַאטימ יװ -- ,ךָאנ

 ןופ ײרעקַאנק א .רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןעניױועג ,ןעיירשעג

 לוש ןופ םלוע רעצנַאג רעד .טנעוװ ענעלַאפעגנייא ןוא ןבױש

 ןיא ןירַא טפיױל ןעמ ,המוהמ רעכעלקערש ַא ןיא ןפיל טמענ

 ינַאְג רעד .טריסַאּפ טָאה סע סָאוװ טינ טסיױו רענייק .שילָאּפ

 .סַאג ןיא סױרַא ךיז טזָאל םלוע רעצ

 .טנעה יד טימ ּפַאלק ַא טיג ,סַאלב טיוט ןירַא טפיול

 .םיא ָאטינ .םיא ָאטינ

 ל"רהמ

 :עדיא ,ןדיי ןגעקטנַא םיא טפיול ןעמ טשרע ,ןפױלסױרַא ליוו

 .ןעניױו וא טנעה יד טימ ןכערב עלַא ,רעדניק ,סענ

 !ןעשעג זיא סָאװ
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 עלַא
 .קַאה ַא טימ .םבלוג רעד !תרשמ רעד --

 .ןפָארטעג ּפָאק ןרעביא ןעייווצ ןיוש ---
 ! גארּפ ברח טכַאמ רע --

 ! רעזייה טרעדיילש רע---

 -יוַלעג סָאד טרעה ןעמ .ןפָא ןריט יד .ּפָא -?"רהמ ןכָאנ עלַא

 ןעײרשעג ןא יירעפ

 םוהנת

 ןפַאכ .ןדיי םיזצ ךזאנ ,ןירַא טפיול ּפָאק ןטקיטולבעצ ַא טימ

 ןיירַא לוש ןיא םיא ןריפ ןוא טנעה יד רַאפ םיא

 םוחנת

 !ּפָאק ןיימ !ּפָאק ןיימ

 ?ַאה ,ןעװעסַאר סעוװ רעוו

 ךיז טרעטנעענרעד סַאג ןופ המוהמ יד .ןירַא לוש ןיא ןפיול

 ןיא ,טנַאה ןרַאפ םלוג םעד ןיירא טריפ ל"רהמ .רעמ ץלַא

 םלוע רעד .קַאה עטקיטולברַאפ ַא טלַאה ,םלוג רעד ,רע רעכלעוו

 ,"?"רהמ .ןעניױו ןעיורפ .םלוג םוצ ךיז טפרַאוו ,ןירַא ךיז טסייר

 טצישַאב רעטיױוצ רעד טימ ,םלוג םעד רע טלַאה טנַאה ןייא טימ

 .םלוע םעד ןופ םיא רע

 ל"יהמ
 .ךייַא סייה ךיא .עלַא טייג ןיירַא לוש ןיא

 םלוע
 ,טולב ןסָאגרַאפ ---
 .טולב שידיי --
 ! טםיא טנייטשרַאפ

 ל"רהמ
 .ןײגנײרַא לוש ןיא ןעמעלַא ךייַא סייה ךיא

 ןריט עדייב וצ טכַאמ ל"רהמ .לוש ןיא ןײרַא טייג םלוע רעד

 טנַאה ןייז ןיא זיא קַאה יד .רדח ןטימ ןיא טײטש םלוג רעד

 .רעטנורַא ךיז טזָא ?עגרעטנורַא ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ יו

 ל"רחמ
 .גָאז ? וטסייוו יצ ? ןָאטעג וטסָאה סָאװ ,ָא
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 םלונ
 .טולב ןסָאגרַאפ

 ל"רהמ
 1 ןסָאגרַאפ טסָאה וד טולב סנעמעוו וטסייוו יצ

 םלוג
 ,טולב שידיי

 ' ל"רהמ

 .טכיל תבוע יד ןענערב סע ו?ײוו דומע םוצ םינפ ןטימ וצ טלַאפ

 ,ּפָאק ןיימ ףיוא .טולב סָאד טלַאפ ּפָאק ןיימ ףיוא
 ,ןסָאגרַאפ ןײלַא טציא ןוא ןעװעטַאר ןעמוקעג
 ? םלוע ונובר ,דיירפ רעזדנוא רַאפ ףָארטש ַא סָאד זיא
 ? ךיז ןעװעטַאר ןלעוװ רַאפ ףָארטש ןייד סָאד זיא
 ?טקיליװַאב טינ וטסָאה יצ
 ? ריד ךרוד טינ ןרָאװעג ןָאטעג ץלַא סָאד זיא יצ
 ? ףָארטש ַאזַא סָאװרַאפ

 ןגיױוע ליטש

 ןוואורּפסיוא ךימ טלָאװעג רָאנ וטסָאה יצ
 ,עכעלשטנעמרעביא סָאד רימ רַאפ טקעדעגפיוא ןוא

 ,ןלעּפַאב ,ןקיטלעוועג ,ןייז רעפעש ַא רימ ןזננ:לעג
 ? דניז עסיורג ןיימ ,טייקיטשינ ןיימ ףוס םוצ ןעז וצ ידכ
 ? ןדיי עלַא ןגעקטנא דניז ןיימ --- ךָאנ רערעמ ןוא
 גנולפייווצרַאפ ןיימ ןיא ,דלודעגמוא ןיימ ןיפ+ בָאה ךיא סָאװ
 קלָאפ ןייד ןופ ןגעוו ענעי ןופ ןרעקּפָא ךיז טלָאװעג
 ? קיבײא ,ןוחטב לופ ,קידלודעג ,ליטש ןענייז סָאװ
 ; עקינייז סָאד טנייפ םייב ןעמענּפָא ן"לעוו רַאפ דניז ןיימ
 .טנָאמעגפיוא טנננה טנייפ רעד
 .ןסָאגרַאפ טו"לב ןוא טולב ןדיימרַאפ טלָאװעג בָאה ךיא

 .עזיוּפ

 .ןסעגרַאפ ךיז ןצנַאגניא ךיא בָאה קַאזד רעד ףיוא ןוא

 :ןעמוקעג ץונוצ ריד זיא קַאה יד --- .דער ? וטסגייווש סָאװ

 ,טלַאּפש -- ,רעטנורַא ךיוא ּפָאק ןיימ ךיא גייב טָא

 .טולב ןיימ טימ ךיוא יז ץענַאב
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 םלוג
 .יבר

 ל"ירחהמ
 !וד םלוג -- יבר ךָאנ טסגָאז !רעליטש נג

 םלוג

 .יבר

 ל"רהמ
 ,םלוע ונובר ,ףָארטש ןייד זיא קיטכערעג יװ ןוא סיורג יו
 ; ןייז טיג ךָאד קידלוש ןְליִפַא ןעק רע -- רע ןוא

 ,ייז רע טבייה --- ןטסיופ עסיורג ייווצ טָאה רע

 ןעזרעד וצ ןגיוא יד רימ טנפעעגפיוא טסָאה

 ,ןסיופ עסיורג ףיוא טינ הטילש ןייק בָאה'כ יו
 ! ןייז רעטציפצ טצוװ סָאװ ,ָא

 םלוג
 ,רימ טימ ןייז טסעוו

 ל"רחמ
 ,ןטסיופ עסיורג ענייד ןופ טּפַאכעג

 םלוג

 ,רימ טימ ןייז טסעוו

 ל"רחמ

 ,ןועגש ןטרעטיילעג טינ ןוא טולב ןופ ץענ ןיא

 --- ןזָאלרַאפ ךיד ךיא לָאז ןוא

 םלוג
 -- רעדיוו ךיא לעוװ

 ל"רחמ

 .טוג טנכערעגסיוא ,םנכערעגסיוא טסָאה

 םלוג
 .שינעקנעב ךרוד

 ל"רהמ
 ,ךימ ןעגנַאפעג !שינעקנעב ךרוד ?ױזַא

 :ןעמונעגּפָא ךימ טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ,ןדיי ע"לַא ןופ
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 .ריד ןָא ןָאט ןענעק טינ טָארט ןייק ןיוש ךיא לעװ טציא
 .לַאפנייא רעטוג ַא .ָאד ןפָאלש לעװ ,ָאד ןציז לעװ

 םלוג
 :ךיירפ טימ

 ? לנאמעלַא ףיוא רימ טימ ןייז טסעוו
 ? ױזַא זייב וטסקוק סָאװ ? ךימ ןזָאלרַאפ טינ ןיוש
 .יבר ,ךיז ץעז ?ריד ןָאטעג סטכעלש ךיא בָאה סָאװ
 ,דימ טסיב --- ? ןרַאּפשוצ רָאג ךיז וטסליו רשפא יצ

 .רעהַא ןעמוקניירַא טינ רענייק טעוו'ס

 לירהמ
 -- טרָאד ןוא .רעהַא ןעמוקניײרַא טינ רענייק טעוו'ס

 ,טרַאװ ןוא טייטש הדע עצנַאג ַא

 םיא טזָאל ,ּפָאק םעד םורָא טמענ ,קנַאב רעד ףױא ךיז טצעז
 ַא ,רערַאבקנַאד ַא םיא ןבעל טייטש סלוג .טייהרעדימ רעטנורַא
 .רענעדירפוצ

 םלוג
 ? יבר ,ןייגקעווַא טינ טסעוו

 | ל"רהמ
 ,ןיגקעװַא טינ לעווכ .ריד טימ ,ריד טימ
 .ָאד ןסע ןוניצ ָאד ןפָא-לש  ,ןייז ָאד לעוו'כ
 .טבינּפ ןשַאװעג טינ ןוא סופ ןטכושעג ןייא טימ
 .ןטרַאװ טעוװ ןוא םלוע רעד ןייטש טעװ טרָאד ןוא
 ,תבשה םויל ריש רומזמ ןטימ ןיא
 ,םלוע םוצ ןעמוקסורַא טינ לעװ ךיא ןוא

 םלוג
 ,דלַאב טסלַאפ וד ,עז ? יבר ,וטסדער סָאװ

 ? יבר ,ריד זיא סָאװ

 ל"רהמ
 ייז ןלעוװ -- ןטרָאװ ןרעוו סאמנ ייז טעװ סע

 .ןיגקעװַא םייהַא ,ןקידנע ןענװַאד סָאד ןיילַא
 .ךיד טימ ,ריד טימ ָאד ןביילב לעװ ךיא ןוא
 ,ןשעלסיוא ךיז טכיל יד דלַאב ןלעוו טו
 .תבש םוא יו טינ רָאג ,רעטצניפ ןרעוו טעוװ
 ?סעּפע טסגָאז ??לסָאי ,וטסגָאז סָאװ
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 טלוג

 ,יבר ,ךָאד גייווש ךיא

 ל"רהמ
 ןעמַאזוצ רימ ןלעװ --- רעטצניפ ןרעו טעוװ
 ,קַאה טקיטולברַאפ ןייד טימ -- וד ,ןציז ָא-ױזַא
 -- -- ךיא ןוא

 לע ןופ .רעטרעוו עני קידנקידנערַאפ טינ רעטנורַא טקניז
 יד .ךיט רעד וצ ךיז טסייר רעצעמע .למוט ַא ךיז טגָארטרעד
 ןופ רעצעמע .להרובד ןירַא טפיול סע ןוא ףױא-טלַארּפ ריט
 .קירוצ ריט יד טכַאמרַאפ לוש

 להרובד
 .עדייז ,עדייז

 ,ףניירו

 םלוג

 ;:ךיירפ טימ

 ! להרבד --- ,עז ,יבר ,ָא

 ל"רהמ
 פָאק םעד ףיוא םױק טבייה

 ? רעטכָאט ,ריד זיא סָאװ

 להרובד
 .עדייז ,ןענַאד ןופ סױרַא םוק .ארומ בָאהד'כ

 --- .סױרַא םוק  ןענייוו עלַא ןוא טנייוו עבָאב יד
 ? עדייז ,ריד זיא סָאװ

 טלוג
 !ןעמוקעג ךיוא טסיב .ןייוו טינ .רימ טימ טביילב יבר רעד
 .ביילב ,ביילב ? לרהבד ,ןביילברַאפ ךיוא טסעוו

 להרובד
 .רעפטנע ,עדייז ? רע טדער טסנבגוו

 | ל"ירהמ
 .רעטכָאט ןיימ ,ןייוו טינ
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 םלוג
 ,ןייז עניימ טסעװ ,ןייז עניימ טסעוו

 להרובד
 .עדייז ?רע טדער סָאװ

 ,ל*רהמ םעד זדלַאה ןפיוא טילַאפ

 | ל"רהמ
 ,ןיו טינ .וד ךיא .דימ ןיב'כ

 להרובד
 .םלוג סוצ וצ טגנירּפש

 ! חצור

 םלוג
 .טנַאה ַא רַאפ ןעלהרובד טּפָאכ

 .טור יבר רעד .טינ ךיז קערש .ןעיירש טינ ףרַאד ןעמ
 .טינרָאג ריד וט ךיא ,טסעז ;טינ ןייוו .שביא קעוו טינ

 ? ָאי ,ןביילברַאפ ָאד טסעוו

 להרובד
 .םיא ןופ טנַאה יד טסייר

 .קעװַא .ןָא ךימ ריר טינ ,ןָא ךימ ריר טינ

 םלוג
 ,טינ ךיוא ךָאד טיירש יבר רעד  .,יירש טינ
 ,ךעליירפ זיא רימ ןויצ ,טוג זיא רימ ןוא

 .ריא וצ ךיז טיצ רע

 ;רָאה ענייד ,להרבד ,זיא ּפָאק ןייד קידעקעמש יו

 ! ךיז וטסייר סָאװ .עמערַאװ עניוזא טנעה ענייד ןוא

 ,עניימ ,עניימ טסיב .טסעפ ךיד טלַאה ךיא

 .ןעמוקעג רימ וצ

 לחרובד
 ! עז ,עדייז ,עדייז ? טינרָאג ןטסגָאז סָאװ
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 ל"רחחמ
 ףעקנוזעג טציז

 םלוג

 .עטוג ַא טסיב .עניימ טסיב ?אי ,עניימ טסיב

 ?טייצ עצנַאג יד ןעוועג וטסיב ואוו ןוא

 ,להרובד

 .םמערָא ענייז ןיא ןיירַא יז טרעמַאלק

 להרובד
 .םמערָא ענייז ןיא טקיטשרַאפ טניירו

 ל"רהמ
 .טנעה יד טכערברַאפ ,ףיוא ךיז טבייה

 !וטסָאה טּפַאכעגנײרַא יז ךיוא

 :טפַארק רענענופעג-קירוצ טימ

 !וד םלוג !לסָאי

 טליוג
 .ןןעהלרובד טיירפַאב

 להרובד
 .ל"רהמ םוצ וצ טלַאפ

 .ןענַאד ןופ סױרַא םוק .ךימ טלַאהַאב

 ל"חחמ
 :טסעפ

 .ד"לַאב םוק ךיא :לוש ןיא גָאז ייג

 להרובד
 .ארומ בָאזיז'כ ,ןיוש םוק

 ל"רהמ
 .ייג :ךָאד גָאז ךיפ-+

 יג ,רעטכָאס ,קיאור ייז

 .פָא קערש ןיא להרובד

 םֶלונ

 ? סָאװרַאֿפ ?ןיחואוו ? קעװַא יז זיא ןיהואוו
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 ל"רהמ
 .תוחילש ןייד ּפָא טסכיר וד יװ ןעז טינ רָאט רעטייווצ ןייק

 | םלונ
 ןעד ךיא בָאה ? תוחילש עכלעוו ? תוחילש
 ?ןָאטעגּפָא תוחילש ענייד עלַא טינ

 ל"רחמ
 ךיז ןשעל סע ,טסעז .תוחילש עטצעל יד
 טכיל קיצנייא ןוא ןייא רָאנ .סיוא ןיוש טכיל יד
 ךיוא טעװ דלַאב ןוא ,ךָאנ טלקניפ ,עטצעל סָאד
 ןלייַא ךיז טספרַאד .ןשעלרַאפ ךיז עטצעל סָאד

 םלונ
 ?יבר ,ןלייַא ךיז ךיא לֹנָּז ןיהואוו

 ל"רהמ
 סעגר עטלייצעג .שינרעטצניפ רעד ןופ ןײגסױרַא
 .סעגר עטלייצעג ,ךָאנ ןענייז ןבילברַאפ
 -- לסָאי ,ןצנאגניא רָאג ןרעו רעטצניפ טעוװ טינ זַא
 .ןָאט תוחילש עטצעל יד טעּפש ןיוש ןייז טעוו

 ,ךיז ןלייַא ריד סייה ךיא

 םלוג
 ?ןָאט ךיא ףרַאד סָאװ

 ל"רחמ
 ןיוש זיתצ ץלַא .טינ גערפ ,טינ גערפ .ָא
 .ןבעגרַאפ ןוא טעמתחראפ ןוא ןסָא-לשרַאפ
 ,טורעגּפָא ןיוש בָאה ךיא

 םלוג
 ןייג ךיא לעוװ ,ךימ ףור .יבר ,ךיד גלָאפ ךיא

 ל"רהמ
 ןגיוא עניימ רַאפ ָאד טָא .ןייג סינ טספרַאד וד

 .דרע רעד וצ ךיז גייל .תוחילש עטצעל ןייד ןייז םייקמ וטסעוו

 םלוג
 ?ןרעהנייא ךיז ,ןגיילוצ רעיוא סָאד ?ןןַאד יו
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 | ל"רהמ
 .םוטש זיא דרע יד .טנייה ןרעה טינרָאג טסעוו

 .ןעור ןייג ךיוא טסעוו .טנייה תרבש זיא'ס .טור יז

 םלונ
 ? רימ טימ ןנכצט וטסליװ סָאװ

 ל"רחמ
 .ור-תבש ,ןבעג ריד ור :ךָאד טסרעה וד

 .ור ךָאנ סױרַא-טיירש ןבעל ץנַאג ןייד
 .קעװַא דרע רעד ףיוא ךיז גייל :ריד סייה ךיא

 םלונ
 ,ליד ןפיואק קעווַא ךיז טגייל

 .יבר ,ךיא גיל טָא

 ל"רהמ
 .סיפ יד סיוא יצ

 םלונ
 .יבר ,ןגיוצעגסיוא ןיוש ייז ךיא בָאה טָא

 ל"יחמ
 .טנעה יד סיוא יצ

 םלוג
 .טינרעטיצ ןיא ףיוא ךיז טצעז

 ! ןָאט וטסליוװ סָאװ 1? רימ טימ ןָאט וטסליוו סָאװ

 ל"רהמ
 .גערפ טינ

 םלוג
 .?"רהמ םוצ טנעה יד טימ ךיז טיצ

 .יבר ,יבר ,רימ סייהד טינ ,ךיז ןגייל רימ סייה טינ
 ? רימ טימ ןָאט וטסליוו סָאװ

 ל"רהמ

 לָאמ ןטייוצ ַא סיוא ךיז יצ .רעפטנע ןייק ָאטינ
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 םלוג

 .יבר ,ןגיוצעגסיוא ןיוש ךיז ךיא בָאה טָא

 ??אָי -- ,יבר ,ןייגקעװַא טשינ רעבָא טסעוו

 ל"רהמ

 ןגיא יד וצ ךַאמ

 םלוג

 ?ָאי ,קידנעטש ףיוא .רימ טימ ?בוד ןביילב טסעוו

 .טכַאמעגוצ ןיוש ייז ךיא בָאהד טא

 ל"רהמ

 ּפָאק ןייד ,סיפ ןוא טנעה ענייד ן"לָאז :רזוג ןיב'כ

 םידיג ,םירבא ענייד עלַא טימ ףוג ןייד
 ,ור רעייז וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז

 .ןמָא ,םעטָא ןטצעל ןייד סיוא-ךיוה

 םלוג

 דומע םעניא טכיל עקידנעקנַאצ סָאד .רעמ טשינ ךיז טגעווַאב

 .ךיז טשעלרַאפ

 ל"רהחמ

 זיק ךיז טיג ,טייצ ערעגנעל ַא םענעברָאטשעג ןרעביא טייטש
= 

 טגָאז ןוא טנפע ,לאע ןופ ריט רעד וצ וציטייג ,טֹהָא ןופ ריר

 :ןיירַא

 וצ שמש םעד טפור

 ,ימ רעד וצ וצ'טמוק שמש רעד

 ל"רהמ

 שמוע םוצ

 .תבש רעביא זיב רעהַא ןײרַא טינ םענייק טזָאל
 לָאמַאכָאנ ןגָאז וצ סיוא-טפור טציא ןוא
 -- "תבשה םבויל ריש רומזמ , : בייהנָא ןופ

 .ריט יד טסעפ טכַאמרַאפ ןוא סױרַא טייג
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 טירעטַאק-הלואנ יר
 טמולח םלונ רער

1932 -- 0 





 רעשיטַאמַארד רעד ןופ לייט רעטייוצ רעד זיא "עידעמָאק הלואג,, יד

 רעטייװ רעד ןיא ןפרָאװעגרעביא זיא גנולדנַאה יד ."םלוג רעד, עמעָאּפ

 ,רעד רָאנ ,רוגיפ עלַארטנעצ יד טינ ןיוש ָאד זיא םלוג רעד .ןיירא טייוו

 ןגָאלש ןוא ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןעגנוריסַאּפ יד ןעמעװ ןיא ןוא ןעמעװ ךרוד
 ,קירוצ ףיוא ּפָא ךיז

 טלַאטשעג חישמ יד זיא טציא גנולדנַאה רעד ןופ ןָאזרעּפ טּפוה יד
 ,ןיילא

 לא
2 

 .רוגיפ עשידָאזיּפע ןא רַאנ ןעװעג חישמ זיא "םלוג, לייט ןטשרע ןיא

 ןטלַא םעד ןופ גנוטיײלגַאב ןיא רָאנ טנעמָאמ ןייא ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה רע

 רבדמ ןיא ןרָאװעג ןבירטעגקעװַא ל"רהמ ןכרוד ךיילג זיא ןוא ,איבנה והילא

 ןא ןעװעג םלוג םעד ראפ טלָאמעד זיא טנעמָאמ רעד טָא .קירוצ ןיירא

 טפאשקנעב-חישמ רעפיט טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא זיא רֶע ; רעקידנדיײשטנַא

 ַא ,זיא רע ןעו ךָאנרעד .ורמוא רערעסערג א ךָאנ ןיא ןלאפעגניירא זיא ןוא

 ,םעדיוב ןפיוא רעטמיילעג א ןרָאװעג ןגָארטעגפיורא ,ל"רהמ ןופ רעטגיזַאב

 יד ןיא ,םיא ןיא זיא -- ןגיל ןבילבעגרעביא קידנעטש ףיוא טרָאד זיא ןוא

 םאזגנַאל ,ןרָאי רעטרעדנוה-רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ,ךיז ןופ ןשינעגרַאברַאפ

 טייקטרעוילגרַאפ רעטיוט רעד ןופ ךיז ןּפַאכפיױא וצ טפאשקנעב יד ןסקַאװעג

 ןסקַאװעג זיא טפאשקנעב רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא : ןבעל ןטייווצ םעיינ ַא וצ
 ,דוד ןב חישמ ןגעװ םולח רעד םיא ןיא

 בָא לא
+ 

 ַא יװ טַאלג טינ ןרעװ ןענַאטשרַאפ ףרַאד םלוג םעד ןופ ןעמולח סָאד

 ןטימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,דנַאטשוצ א יװ רָאנ ,לטימ-עניב רעשיטַאמַארד

 .טרעװ רע ,םלוג סיוא ןרעװ ליװ רע .טלאטשעג:םלוג רעד ןופ תוהמ םצע

 ,דוד ןב חישמ ןגעװ יא ,ךיז ןגעװ יא ןעמולח רָאפ טצעז ןוא ,ףיוא טייטש רע

 -כעלנע רעשיזיפ זיב ןיירא ןצנאגניא ךיז טמיורט רֶע טלַאטשעג סנעמעװ ןיא
 -- .םיא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא דוד ןב תישמ ןוא -- ןַאּפש א טיג רע .טייק

 -- -- .טמוק ךוד ןב חישמ -- .רָאװ טרעװ םולח

 לא א
8 

 רעטנוא ןייז טלעװ יד טעװ ,עדנעגעל יד טלייצרעד ,געט יד ןופ ףוס ןיא

 ,טייצ סחישמ ןיײטשנָא טעוװיס ןוא ,גוגמ ןוא גוג ןענַאריט יד ןופ הלשממ רעד

 טעװ רע .רעיײגרָאפ רעד ןייז טעװ רע .ףסוי ןב חישמ ןעמוק טעװ רעירפַא
 ,טקיאורַאב ןרעװ טינ טעװ טלעװ יד רעבָא ,גוגמ ןוא גוג ןעגנערבמוא



 ןוא טפַאשרעה ךָאנ ,טכַאמ ךָאנ קיטשרַאד ןרעװ ןיילא טעװ ףסוי ןב חישמ

 גָאט רעד ןײטשנָא טעװ טלָאמעד .עשר .ַא ןיײלַא ןרעװ טעװ רע .גָאטליואוו

 -- -- .ןעמוקמוא טעװ ףסוי ןב חישמ ןוא ,דוד ןב חישמ ןופ

 לא
* 

 יד .סולימרא ןעמָאנ ןטימ ןָאזרעּפ ַא לײטנָא טמענ ןשינעעשעג יד ןיא

 ןיטש ַא ןופ סױרַא טמוק רע .עשר רעד סולימרא םיא טפור עדנעגעל

 .יורפ א ןופ ןעזסיוא םעד טָאה סָאװ

 --- ואיבנ רעד סולימרא רָאנ ,עשר טינ רע טסייה רעבָא עמלצָאּפ רעד ןיא

 .טנייה ןקיביא ןופ איבנ

 לא א
2 

 ריפ ןענעכיײצַאב סָאװ ,תויתוא ריפ ןופ טײטשַאב חישמ טרָאװ סָאד
 -- .הנינח ,ןוני ,וליש ,םחנמ : ןעמענ

 הנינח .הנינח ןעמָאנ םעד דוד ןב חישמ רַאפ ןבילקעגסיוא בָאה ךיא

 .טייקליטש ,םימחר ,ןח ,טייקנייש ,ור : טײטַאב

 נָא לא
 ט

 ףיױא .ל"רהמ החּפשמ רעקילַאמַא רעד ןופ סיורא טמַאטש להרובד

 םעדיוב ריא ןופ .טמולח ןוא םלוג רעד טגיל בוטש ריא ןופ םעדיוב םעד

 וצ םיא טגנערב ןוא ,דוד ןב חשמ--הנינח ךָאנ טייג ןוא ּפָארַא רע טנַאּפש

 "ַאב הנינח סָאװ ,בוטש ַא ןופ ליד רעטשרע רעד -- ליד ריא .לעװש ריא

 טימ םיא וצ וצ ךיז טריר סָאװ ,טנַאה עטשרע יד -- טנַאה ריא ; טערט

 -- -- .טפַאשביל רעטרעטיצעגפיוא

 .ל .ה

 רעװנעד---קרָאיירינ

0 1932 



 עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 רעדליב ףלע ןיא

 םעדיוב |

 סולימרא ||

 ןביוש יד ןיא חנבל ן|

 טנניז ןוילת ןֵׁש

 רענעגנַאפעג ע

 דוד ןב --- ףפוי ןב ש!

 בייח עוו

 טפַאשביל ץווו

 טייקליטש וא

 יאכז א

 ןייוו רעטיור א



 יאכז ןלוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא,

 ,"בייח ןלוכש וא

 ח"צ ףד ,ןירדהנס



 ןענַאוועפ

 טמולח סָאװ םלוג רעד -- עלעסָאי

 דוד ןב חישמ -- הנינח

 ןירעצישַאב םדוד ןב חישמ ,?"רהמ ןופ סַאטשּפָא -- לחרובד

 ףפוי ןב חישמ

 ןירעטיילגַאב ספסוי ןב חישמ -- תיליל

 טנייה ןקיבײא ןופ איבנ -- פולימרא

 איבנה והילא -- רעקניטלַא רעדנילב רעד

 ןוילת רעד

 ןענַאריט עטצעל -- גוגמ ןוא גוג

 רעדניק ,ןסַאמסקלָאפ ,ליח

 זיייזשיי 4 ידייייד

 טייצ סחישמ ןיא רָאֿפ טמוק





 סנייא דליב

 םעדיוב

 .בוטוש סלהרובד ןופ סעדױב

 ,טכַאנ

 טגסױורַא ּפָאק ןטימ ,תומוש טימ טקעדעגרעביא ,לקניוו ַא ןיא

 .טמולח ןוא םלוג רעד טגיל ,טקור

 יד ךרוד .יירעסיזש עקידנרידרַאבמַאב ךיז טרעה ןסיורד ןופ
 .גָאט ןופ ןלַארטש עטשרע ךיז ןסייר ךַאד ןופ ןטלַאּפש
 ספסוי ןב רעגנעהנָא עּפורג א ןוא תיליל ,ףסוי ןב חישמ
 טעילוטרַאפ ןגיל (טיילסקלָאפ ענעסירעגּפָא ,עטרעגנוהעגסיוקב)
 ןופ סױא ךיז ןטלַאהתקב ,סבעדיוב ןופ לקניוו ןטייוצ זא ןיא
 ןרָאצ סגוגמ ךלמ

 -יֵליֵמ ,ױרגילקנוט ןיא טדיילקעג ,טסעפ ,ךיה ןיזל ףסוי ןב

 ,ןעירעט

 רענייא
 .רעדיוו ןיוש גָאט

 רעטייוװצ
 .יֹוּביִש ןייק ןוא

 תיליל
 ,םוא ןעמוק רימ

 ףסוי ןב חישמ
 .טמוק הלואג יד .ןגָאלק טינ

 תיליל
 .םעדיוב ןפיוא זיא לאוג רעד ןוא טמוק הלואג יד
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 ףפוי ןב חישמ
 ,דלודעג

 תיליל
 רעהַא רעמ טינ טמוק להרובד וליפא

 .רעסַאװ טימ טיורב ןייק רעמ טינ טגנערב ןוא

 ףסוי ןב חישמ
 .טינ יז טָאה אמתסמ

 תיליל
 .לאוג ןייז קלָאפ סָאד וצ-טעז ױזַא

 ףסוי ןב חישמ
 .רעגנוה ןופ סיופצ-טייג ןיילַא קלָאפ סנצד

 | תיליל
  ,ּפעק ךיד טעװ ,ןּפַאכ ךיד טעו גוגמ ךלמ רעד

 .ןגייווש ןוא ןקוקוצ טעװ קלָאפ'ס ןופצ

 :טפור

 !איבנ !איבנ

 .פָא טינ ךיז טפור רענייק

 עלַא
 : גנרעדנואוורַאפ ןיא

 .איבנ רעד ָאטינ

 ףסוי ןב חישמ
 .טייצ עצנַאג יד זדנוא טימ ָאד ןגעלעג ?ָאטינ טסייהד סָאװ
 .לקניוו ַא ןיא ץעגרע אמתסמ טפָאלש רע

 :טפור

 !איבנ !סולימרַא

 ,ענייז דיר יד טרעהעג ,טדערעג םיא טימ טשרע טָא

 .טייהיירט ןופ דייר יד ,טסיירט ןופ דייר יד

 :קיאורמוא םורַא ךיז טקוק

 ! סולימרַא ,סולימרַא !רעפטנע .,איבנ
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 עלַא
 .איבנ רעד ָאסינ

 תיליל
 ,טמוק קילגמוא

 רעטשרע
 ,טַאררַאפ

 רעטייווצ
 רעטנורהע טריפ סָאוװ ,גנונעפע רעד ןיזצ ּףָאק ןייז ץירפא טקור

 ,בוטש ןיזצ

 !קירעגנוה ןענייז רימ ,ןירעצישַאב ,להרובד

 .רעפטנע ןייק

 ?זיא חישמ רעוו ןסעגרַאפ ראג וטסָאה רשפא יצ

 לָאמַאכָאנ ןענָאמרעד ריד ךיפ ףרַאד רשפא יצ

 ?!ל"רהמ ןופ עזג ,םענייד עזג םעד

 סמלוג םעד ,ןריר וצ ןָא לָאמַאטימ ךיז טבייה תומש גרַאב רעד

 .רערעמ ךיז ןקערטשסױרַא וצ -- ּפָאק

 ףסוי ןב חישמ

 :לוָק ןפיט ַא טימ טפור ,ּפָא ךיז טליײט ,ףיא ךיז טלעטש

 ,רבדמ ןופ רעדורב ןיימ ,דוד ןב חישמ .,הנינח
 ןעמוק ןייד ןופ העש יד רעטנעענרעד
 .טּפשמרַאפ ןוא טגלָאפרַאפ ,טנלע ךיא ןיב ריד ןָא
 ,ךיז ןבייהננבז טינ הלואג עתמא יד ןָאק ריד ןָא

 תיליל
 ןעמָאנ ןייז ןרעה טינ ליוו'כ
 .לאוג רעקיצנייא רעד --- רענייא טסיב

 ףסוי ןב חישמ
 :ןַאט ןקידרעירפ ןיא

 ,רבדמ ןופ רעדורב ןיימ ,דוד ןב חישמ ,הנינח

 .ךיצ ןיב רעייגרָאפ ןייד ,ךיא ןיב רעגָאזנָא ןייד
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 ,ריד רַאפ טלעװ יד ןעמוקעג ןטיירגוצ ןיב
 ,בייח ךרוד ,תועשר ךרוד ןריפכרוד יז
 .יאכז ןופ טנעה יד ןיא ריד וצ יז ןבעגרעביתצ ןוא
 ? בייח עצנַאג סָאד ןיילַא ןגָארט ךיפיצ ףרַאד
 ? בייח רעד ןיילג רשפא ןייז ךיא ףרפגד

 ,ןעמוקעג ןיוש ןיב ךיא
 ,ןטילעג ןיוש
 .רעניימ רעדורב ,ןטַאררַאפ ןיוש וליפא ןיב ךיא
 ,םעדיוב זיא טָא ,טסעז
 ,הסיפת ןייז ,אמתסמ ,טעװ ךָאנרעד
 ,ןוילת םענופ קַאה יד ,אמתסמ ,םעדכָאנ ןוא
 .סנטייצַאב ןעמוק טינ טסעװ וד ביוא

 ,עמיטוש ענדָאמ ַא ךיז טרעהרעד תומש לגרעב ןרעטנוא ןופ

 1752 .ףָאלש ןיזל סםענעקנוזרַאפ ַא ןופ ץכערק ַא יו יזַא
== 

 "עצ ,ךיז ןקוקוצמור?אל טייצ ןבָאה יז רעדייא רָאנ ,ףיוא-ןרעטיצ

 .ףױרַא טמוק להדרובד .סעדױב ןרעביא םערוטש ַא ךיז טגָארט

 להרובד
 .זיוה סָאד םורַא טלגניר גוגמ ןופ לייח סָאד

 תיליל

 .ןטַאררַאֿפ זדנוא טָאה תציבנ רעד

 להרובד
 .רעטעררַאפ רעקיבייפצ --- סולימרַא

 ףסוי ןב חישמ

 ! רעדירב ,רעטנורַא עלַא

 "ורַא ןעמענ עלַא .ןסירעגּפָארַא טרעװו ךקלד סענופ לייטו ַא

 ךיז טקעלּפטנַא סע ןוא ךיז טילפעצ תומש לגרעב סָאד .ןייגרעט

 ,להרובד ןוא ףסוי ןב .ןשטנעמ ַא ןופ ףוג רעטרעוװילגרַאפ זא

 .סע ןעעזרעד ,טצעל וצ ענעבילבעגרעביא

 ףסוי ןב חישמ

 :קערש טימ

 ? סָאד זיא רעוו
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 להרובד
 ,םייל -- ! טיג ןעד טעז ריא

 ףסוי ןב הישמ
 .שטנעמ ַא רָאנ ,םייל טינ
 ,םעטָא ןייז ןעמענרַאפ ןרעיוא עניימ

 להרוכד
 ,גנַאל יו טסייו רע תצױזַא ןיוש טגיל רע

 .רעטרעדנוה רָאנ .ןרָאי רעקילדנעצ טינ

 ףסוי ןב חישמ
 'רעטרעדנוה

 להרובד
 .תחּפשמ רעזדנוא ןיא טלייצרעד טרעװ יױזַא

 .רוד וצ רוד ןופ ןבעגעגרעביא טרעוו
 ,סעדייז ערעזדנוא ןופ רענייצ םיא טָאה ןפַאשַאב
 ןבעל ןבעגעגניירַא טביא ,םייל ןופ טקַאהעגסיױא םיא
 ,ןגָארט רעסַאװ ,ןקַאה ץלָאה םיא ןסייהעג

 ,ץ"רוגויסנ עטסרעװש יד ךרוד טריפעג םיא דוסב ןועיצ
 .םייל וצ קירוצ ,טפַאשקנעב ךרוד ,טנלע ךרוד
 ,טרעווילגראפ רע טגיל ױזַא רוד וצ רוד ןופ
 ,םעדיב וצ םעדיוב ןופ רעביא םיא טנָארט רוד רעדעי
 ;םיא ןָא ךיז טסעגרַאפ ,תומש טימ םיא טקעדרַאפ

 ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ךיז ךיוא ךיא בָאהד .יוזתצצ
 ,םייל ןופ ףוג רעד םעדיוב ןיימ ףיוא טגיל'ס זַא

 .טנַאה ַא ןָא טמענ ,ףוג ןרעביזל ךיז טגייב ףסוי ןב זרישמ
 רעד רעביא רעטיצ ַא ךרוד טפױל ,הצ ךיז טריר רע רָאנ יװ
 ךייה רעד ןיא ךיז ןב"יה ,ךיז ןקערטשסיוא ןָא טבייה יז ,טנַאה

 ףסוי ןב חישמ
 !טרעטיצ ןוא טנַאה עטיוט ַא

 ! םיתמה תיחת ןופ גָאזנעא םינ סע טייטנאב יצ

 :ךיירפ טימ

 גָאזנָא ,גָאזנָא
 דוד ןב חישמ ןופ ןעמוק ןפיועצ

 ןילַא טביילב ל?זדרובד .ּפָא



 להרוכד

 :ךַָאנ טלמרומ ,טנעה יד טימ םינפ סָאד טקעדרַאֿפ

 .דוד ןב הישמ ןופ ןעמוק ןפיוא

 םייל ןופ ףוג

 .דוד ןב חישמ

 לחרובד

 :קערש רעטּפַאכרַאּפ ןיא

 .טדער םייל ןופ ףוג

 םייל ןופ ףוג

 ,םייל טינ

 להרובד
 ?וטסיב רעוו

 ףוג
 ,טמולח סָאװ רעד

 להרובד
 ?וטסמולח סָאװ ןגעוו

 ףוג

 ,ןבעל ,ןייטשפיוא ןגעוו

 להרובד
 ?וטסמולח ןעמעוו ןגעוו

 ףוג
 .דוד ןב הישמ ןגעוו

 להרוכד

 ? וטסיב רעוו

 ףוג
 ,דוד ןב זדישמ
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 ןטקעדעגּפָא ןעביא ןעיירד ךיז ןעמענ ןרעייפ עקידנסיירפיוא

 .ןעדינַא קירוצ ףרָאװ ַא וא ףוג םעד ףיוא-בייה ַא ןביג ,םעדיוב

 קירוצ טרעװ סע ןעװ .רעטצניפי'קָאטש טרעװ עלייװ גק ףיוא

 -עגפיוא ןא טציז ףוג ךעד :ןעמ טעזרעד ,קיטכיל קידנעניגַאב

 טרעטיילעגסיוא -- םינּפ ַא .רענעמוקעג ןבעל םוצ ,רעטכַאװ

 ַא ןופ ןעמוק ,עשידניק ,עטוג ,עפיט -- ןגױא .קיטכיל ןואק

 .םולח ןכעלדנעמוא ןופ טלעוו

 רעטכַאװעגפיוא
 ,טכיל .,טביל
 ,ןעניגַאב
 ? ךיא ןיב ואוו
 ? ךיא ןיב ואוו
 .טקעוועגפיותצ ךימ טָאה לוק ַא

 .דוד ןב חישמ :ןפורעג טצה לוק גצ
 .הנינח :ןפורעג טָאה לוק ַא

 --- עלעסָאי --- ןיב ךיפצ ןוא

 .עלעסָאי ,עלעסָאי

 טלעטוע ,גנוקיצטנַא טימ ןעמונעגכרוד טרעוװ ,ןעלהרובד טעזרעד

 ,רעניד ַא ,רעקנַאלש ַא ,ףיוא ךיז

 ! עלהרובד

 להרובד
 ,ארומ בָאה ךיא

 עלעסָאי
 .ארומ טינ בָאה

 להרובד
 !ןעמָאנ ןיימ ריא םסייוו ןענַאװ ןופ

 / עלעסָאי
 .טַאהעג ביל בָאה ךיא סָאװ ,לקדרובד יוװ סיוא טסעז

 להרובד
 ! טתצהעג ביל

 עלעסָאי
 ?להרובד טינ ןטסיב יצ
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 | להרובד
 ,טניימ ריא סָאװ יד טינ ,ערעדנַא ןַא רעבָא ,ָאי

 , עלעסַאי

 .רערעדנַא ןַא ךיוא ןיב ךיא

 להרובד
 ? ןעעז ןגיוא עניימ סָאװ תמא סגאד זיתצ

 ? ריא טנעז רעוו
 .ןגעלעג ָאד טָא -- קיטש ַא םייל ןעוועג
5 . . .4 .202 

 עלעסָאי

 : טלכיימע

 ,טבלוג ַא
 .לָאמַא ןעוועג זיא סָאד
 .טלוג עלעסָאי
 ,ןיילתג עלעסָאי --- טציא ןוא

 .עלעסָאי ,עלעסָאי

 להרובד
 .ןדנוא ייב רפס ןיא ןבירשרַאפ זיא'ס יוװ

 עלעסָאי
 ?ָאד זיא יבר רעד ךיוא

 להרובד
 ?יבר רעכלעוו

 עלעסָאי
 .גָארּפ ןופ ל"רהמ רעד

 להרובד
 ףיש קעװַא רָאי טרעדנוה ריפ רשפא

 יזדנוא ייב רפס ןיא ןבירשרַאפ זיא ױזַא

 עלעסָאי
 ?ל"רהמ רעד רעמ ָאטינ
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 להרובד
 .ָאטינ

 עלטסַאי
 .ָאטינ זיא ל"רהמ סָאװ ךימ יירפ ךיא
 .ָאד קיבייא זיא עלהדרובד סָאװ ןוא

 ףיױא טנעה עניז ןגיי?פירַא ליו .להרובד וצ וציטנַאּפש

 .ןלַאפ ןוא ןעלקַאו ךיז טמענ ,ןעלסקזצ עריא

 להרובד
 .קערוש ןופ טשרעהַאב ןילַא ,רעטנוא םיא טלַאה

 ? ךייַפצ טימ זיא סָאװ

 עלעסָאי
 .ןצרַאה ןפיוא טיוט רעד ךָאנ טגיל סע
 .וצ ךימ טלַאה

 להרובד

 ,טינ טלפצפ

 עלעסָאי
 ,טינ לָאפ ךיא ,ןיינ

 לחרובד

 .עסייױו ,עמערַאו עקַאט ןענייז טנעה ערעייפצ

 עלטסָאי
 .סע טסגָאז וד סָאװ טוג

 ,עזיופ

 ?טציא ןיא סייצ ַא רַאפ סָאװ

 להרובד
 ,טייצ סז"זישמ

 עלעסָאי
 ?חישמ --- ןעמוקעג ןיוש זיא רע
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 להרובד
 .ןעמוקעג זיא ףסוי ןב חישמ

 עלטסָאי
 ? דוד ןב חישמ ןוא

 להרובד
 ?ןגערפ וצ ריא טסייוו ןענַאוװ ןופ

 עלעסָאי
 .ייז ןופ רענייא ןיב ךיא

 להרובד
 ?ץלַא םולח ןיא טינ סע ךיא עז יצ

 עלעסָאי
 .םולח ןיילַא ךיא
 .טמולח רימ טימ ןעמַאװצ טלעוו יד ןוא
 ?ןעמוקעג טינ ךזכזנ זיא דוד ןב חישמ

 להרוכד
 .ןעמוקעג טינ ךָאנ

 עלעסָאי
 ! טינ ךיז טזייווַאב רע ןוא

 להרובד

 בורח טרעוו טלעוו יד ןוא .ןיינ
 .גוגמ ןוא גוג ןופ תומזדלמ ןוא רעגנוה ןיפצ
 ,ףסוי ןב ךיוא םוא:טמוק דוד ןב ןָא ןוא

 עלעסָאי
 ןעגנערב םיא לע ךיא

 לחרובד

 ? ןעמעוו

 עלעסָאי
 .דוד ןב חישמ ןעגנערב לעװ ךיא
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 | להרומד
 ,טייוו זיא רע

 .רבדמ ןיא זיא רע

 ,טייק ַא ףיױוא טדימשרפתגפ זיא רע

 עלעסָא
 .ןַאּפש ַא ןבעג לעװ ךיא

 .טנעה יד רקלפ ןעלהרובד ּפַאכ ַא טיג

 .עלהרובד ,עלהרובד

 ,סמערָא עניימ ןיא לָאמַא ןטלַאהעג ךיד בָאה'כ

 ,טיוט ןרַאפ טונימ ַא

 להרובד

 .טנעה ענייז ןופ ךיז טײרפַאב

 .סע ךיז טמולח ךייא ,שטנעמ

 עלעסָאי
 ,תמא זיפתצ ,ךיז טמולח רימ סָאװ ,ץלַא
 ןעגנַאגעגקעװַא רעדיוו ןוא ןעוועג זיא טיוט רעד
 .ךָאנרעד ןעמוקעג זיא ףָאלש רעקיטכיל ןופצ רעסיז ַא
 ןעז וצ טרעהעגפיוא טינ םולח ןיא בָאה'כ
 ,להרובד ,ריד ףיוא טרַאװ ךיא יו

 .רעטייוו ךיוא קידלודעג ןטרַאװ ךיא לעוװ
 ,ןפָא ןייז בוטש ןייד ןופ ריש יד לָאז

 להרובד

 .ןפנא לָאמעלפא זיא בוטש ןיימ

 עלעסָאי
 ,טסַאג ןרעייט ַא ריד וצ בוטש ןיא ןעגנערב לעװ ךיא
 .לעווש רעד ייב ןביילב ךיא לע ןיילא ןוא
 .עלחדרובד ,ביל ךיד בָאהד ךיא
 .טסַאג ןרעייט םעד ןבָאה ביל טסלָאז וד -- רעבָא

 ירַאֿפ סםעדיױב רעד ךיוא .טינ טרעוו ןו;צ ןַאּפש ַא טיג רע

 .ןלעפ עטעקַאנ עקיזיר .רבדמ ַא ךיז טקעלּפטנַא סע .טדנױװש

 ,הגינח טגיל ,הסיפת ַא ןופ טנעוװ ןשיוװצ יװ ,ץחלעפ ןשיוצ
 א
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 יד וצ םיא טדימש טייק עגנַאל ַא .טפָאלש ןוא ,דוד ןב חישמ
 טסקַאוװ ּפָאק סהנינח רעביא .ףױקל טייג ןוז .ןזלעפ יד וצ סיפ

 .עלעסָאי סיוא

 עלעסָאי
 ,ףיוא ייטש

 : הניגח

 ,םולח רעכעלרעדנואוו ,ָא

 עלעסָאי
 .ןגיוא יד ןפע

 | הנינה

 .רעביא ךיז סייר טינ ,םולזד .ָא

 עלעסָאי
 ,רָאװ טרעו םולח
 .גָאט ןיוש
 .ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד
 ,ףיוא ייטש
 ,הנינח
 ,דוד ןב חישמ

 הנינהח

 ? ךימ טפור רעוו

 עלעסָאי
 .ךיא ,

 הנינח

 ?רעוװו

 עלעסָאי
 .ל"רהמ ,םערוט-רעפניפ ,גָארּפ --- ךיז ןָאמרעד

 | הנינח

 ,ףױא ךיז טּפַאכ רעדױש טימ

 ןענָאמרעד טינ סע ליוװ ךיא
 .טינ ליוו ךיתצ .,טינ ליוו ךיא
 ? וטסיב רעוו
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 עלעסַאי
 .רעֵמ םלוג טינ ןיב ךיא

 .עלעסָאי ןיב ךיא

 הנינח

 ? עלעסָאי ליוו סָאװ

 עלעסָאי
 .ריד ךָאנ ןעמוקעג ןיב ךיא

 הנינח

 ?טקישעג ןעלעסָאי טָאה רעוו

 עלטסָאי
 .ןיילנצ ךיפצ

 הנינח

 ?טציא זיב ןעוועג עלעסָאי זיא ואוו

 עלעסָאי
 ,טמולחעג ןוא רעמעדיוב יד ףיוא ןגעלעג

 הנינח

 ? טציא ןוא

 עלעסָאי
 ,רימ ףיוא קוק ַא ביג

 הנינח

 : ףרַאש ןייא ךיז טקוק

 .ךיא יו סיוא טסעז
 | ,ךיא יוװ ןצנתגניא
 ? ןעזסיוא ןיימ ןעמונעג וטסָאה ואווַא

 עלעטָאי
 .טמולחעגסיוניג

 הנינח

 ףוג ןייד ךיוא ןוא

 ,רעניימ יו רַאד ןוא ךיוה ױזַא

 ---  .ךעניימ יווװ ךיוה יוזַא
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 עלעסָאי
 .  ףָאלש רעגנַאל רעד ,טױט רעד
 .ךיד יו טרעצעגסיוא ךימ טָאה טנלע רעד

 הנינה
 ,טיג ךיא ליוו ןעקנעדעג
 טינ ךיא ןזק ןסעגרַאפ רעבָא
 ךיז ןענעגעגַאב לָאמ ןטצעל רעזדנוא ןופ קערש יד
 ,לָאמַא גָארּפ ןטלַא ןיא
 ,סָאלש-רעפניפ ןופ שינרעטצניפ ןיא ןוא םערוטש ןיא

 עלעסָאי
 ,רעצ ןייד טינ ךיוא סעגרַאפ ךיא ןוא
 ןייגקעװַא ןייד ,טייקזייב עמוטש ןייד
 ןעירשעגכָאנ ריד בָאה'כ -- רבדמ ןיא רעהַא קירוצ
 ,ריד וצ טנעה יד טקערטשעג ,ךיד ןפורעג
 .טרעמָאיעג ,ליד ןָא ּפָאק ןטימ ןגָאלשעג

 הנינח

 .טרעהעג בָאה'כ

 עלעסָאי
 ץרַאה ןיימ ןיתצ ןדנוצעגנָא ךיז טתאה טפפנשביל ַא
 .ןָא טלָאמעד ןופ ריד וצ

 הנינח

 .ןדנוצעגנָא ךיז טָאחד טפ::שביל ַא רימ ןיא ךיוא ןוא

 עלעסָאי
 ? זעמעוו וצ

 הנינח
 .ריד וצ

 עלעסָאי
 : תולעפתהד ןיא

 ! הנינח

 : הגינח

 --- ךיז ןעלגנַאר ןייד ןוא ןעיאו ןייד טרעהעג בָאה'כ

 ןברַאטש ןסייהעג ריד טָאה ,ל"רהמ ,רע ןעוו
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 .םעטָא ןטצעל םעד ןכיוהסיוא ןייד טרעהעג
 ,עבלעז סָאד ןָאטעג ךיוא בָאה'כ

 : וד סָאװ ןתצטעג ךיוא בָאה'כ
 ,דרע רעד וצ ךיז ןָאטעג-ףרָאװ ַא
 -- טסעז ,רענייטש יד טָא וצ
 .וד יו ליטש ןרָאװעג --- ךָאנרעד ןוא ,טרעמָאיעג

 עלעסָאי
 ?זיא ואוו רעקניטלַא רעד ןוא

 הנינח

 ,ןײגקעװַא רימ ןופ םיא ןסייהעג
 .טנלע ןצנַאג ףיוא ---  ןיילַא ןייז ןזָאלרעביא ךימ

 .וד יו --- ןיילַא ןייז

 עלעסָאי
 ? קידנעטש ףיועצ

 הנינח

 ,קידנעטש ףיוא
 לָאמַא טכַאנייב טמוק רע
 .רעסַאװ טימ טיורב רימ טגנערב ןוא
 .רעדנילב ַא ןוא רעמוטש ַא טמוק רע
 -- טייצ עיורג יד טכם:מעג דנילב םיא טָאה ענייז ןגיוא יד

 ,גנוצ ןייז טכַאמעג שבוטש בָאה ךיא ןוא
 .גנוצ ענעגייא ןיימ טכסאמעג בָאה ךיא םוטש יו

 --- לֵניצֹמַא טכַאנייב טמוק רע

 ,ןקעטש ןדנילב ןטימ ןָא טּפַאלק
 ,טיורב לקיטש סָאד רימ סנּפָאקוצ קעווא טגייל רע
 .רעמוטש ַא קירוצ קעװַא טנַאּפש ןוא

 עלעסָאי
 .ןיוש ןדער ריד וצ ןגעמ רע טעװ טציא רעבָא

 הנינח
 .ָאי

 עלעסָאי
 ?ךיד ןעז ןוא
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 הנינח

 ןעז טינ ןיוש לָאמנייק רֹע טעװ ךימ ןעז

 : עלעסָאי
 .טייק ןופ ןדניבּפָא ךיד לעװ ךיא ,ףיוא-ייטש

 הנינה

 !ןענעקרעד שטָאכ רעטציפצ ךימ גָארּפ טעוװ

 עלעסָאי
 .טלעו עצנַאג יד -- גָארּפ רעמ ָאטינ

 הנינח

 ? ךימ ליוו ןעמ זַא ,ןמיס ַא טסָאה וד

 עלעסָאי
 ,ןסיירעצ ענייד טייק יד לעוו'כ

 ףמיס רעטשרע רעד ןייז טעוװו

 הנינה

 ,ןסירעצ ןעוועג ןיוש לתאמנייא זיא טייק ןיימ

 .רימ ףיוא ןָאטעגפיורא ךיז רעדיוו םעדכָאנ ןוא

 עלעסַאי
 ,ןמיס ַא ןייז ריד לָאז ןייטשפיוא ןיימ

 הנינח

 .ךיא ליוו טלעװ רעד ןופ ןמיס ַא

 עלעסָאי
 .ןיוש ןעמוקעג זיא ףסוי ןב

 הנינח

 --- לייַצרעד ,ךָאנ דער

 עלעסָאי
 ,ןעיירשעגסיוא עטצעל ,רעגנוה ,תומחלמ
 -- -- גנונעפָאה עטצעל ,תוליפת עטצעל
 --- --- זידנכס ןיא --- ףסוי ןב ןוא
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 הנינה

 :טרעדנעעג .טעּפמיא טימ

 .ןמיס רעד זיא סָאד טָא
 --- סָאד טָא
 -=- רעלענש
 ,םוק
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 ייױוצ דליב

 סולימרַא

 ךעשיירב -- ןרעױט יד ייברַאפ .טָאטשטלעװ ןופ ןרעױט יד

 עטזנַאצרקאפ ,ןגעוו עקיטייז ּפָא ךיז ןלייט ךַאילש ןופ .ךנאילש

 עכיוד'טינ רעביא ךיז ןעיירד סג ,טָארד ןקיכעטש טימ

 טיז רעטיױוצ רעד ףיױ;תל ,ןרעױט יד רעביאנגעק .ךעלגרעב

 ןַא יה ,גנופיטרַאפ רענרעזײא ןַא ןיא .הסיפת יד -- ךַאילש

 ,טקיב ַא -- לסקַא ןפיױוא .,ןוילת רעד טייטש ,רעטרעיומעגנייא

 א ןילת קיטייצכילג זיא רע .קַאה ַא --- לטרַאג ןפיוא

 .רעטכעוו

 ַא טימ ,ןרָאי עלעטימ ןופ ןַאמ ַא ,סולימרא איבנ ,ןעניגַאב

 יװ טפָא סױא טעז ןוא ןטייב ןיא טפָא ךיז טל;קה סָאװ םינפ

 רעטקערטשעגסיױא ןַא טימ טייטש ,טלפוטשעג יו ,ןטינשעצ

 רעטייד ַא ואוו ,ךַאילש ןטיירב םוצ גנוטכיר רעד ןיא טנ;אה

 רעד ןיא ךיז ןזָאלוצקעװא ךיז טיירג דרעפ טלטָאזעג ַא ףױא
 ,ןירַא טייקטייוו

 יד ופ ףוג סאיבנ םעד וצ טקעד ןירג ןקרַאטש ןופ לטנַאמ ַא

 ךס ַא א זיא לטנַאמ רעד .רעטנורַא סיפ יד וצ ןיב ןעלסקַא

 עטױר עטכידעג טימ טקעדַאב ןזיא ּפָאק ןיז .ןטינעשעצ רעטרע

 טייקכעלסעה ןייז רעבָא ,ןעלסעה זיא רע .עקידרעייפ ,רָאה

 ןוא .לרוג יװ טגניװצַאב ,טעמכ טרעביױצ;צב ,טקיטלעווַאב

 .קידנלַארטש ,ןיזע זיא םינפ ןיז זאא ,סױא ךיז טכַאד לָאמַא

 טולימרא איבנ
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 : רעטייר סוצ

 -- גוגמ ךלמ םוצ גנננז ןוא ייג
 :איבנ רעד טדערעג טָאה ױזַא
 טנייה ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד
 .ּפָאק סנוגמ רעביא טכיל ןלופ ןיא



 טכַאלש עטצעל יד טמוק סע
 ,טכַאלש רעטצעל רעד ןיא טנייה ןלַאפ טעװ גוג ןוא
 גוגמ ךלמ רעד לתאז ןטייק ערעווש ןיא
 גוג ןופ סיפ ןוא טנעה יד ןעײרדמורַא
 .רעהַא םיא ןעגנערב ןוא
 ,גנוגמ ךלמ ןופ טומ רעד ךיז ןקרַאטש לָאז
 ,טלעוו רעד רָאג ןופ רעמעננייא רעד
 ,דרומ רעשירעריפרַאפ רעד ,ףסוי ןב

 ,םינומה עמערָא יד ןופ רעריפ רעד
 ,הסיפת ןיא רעהַא ןרעװ טכַארבעג ד"לגצב טעוװו

 .ןוילת ןופ טנעה יד ןיא ןרעוו ןבעגעגּפָא ןוא
 גוגמ ךלמ םעד יירט זיא קלָאפ סָאד
 ,טביחישמ ןייק ,תולואג ןייק טינ ליוװ ןוא
 גוגמ ךלמ םעד יירטעג זיא איבנ רעד ךיוא ןוא
 ,גָאט בייהנָא ןיא םיא הכרב ןייז טקיש ןוא

 .ןוילת םעד ייברזעפ םורַא טנַאּפש איבנ .ּפָא רעטייר

 ?ָאד ויא רעוו

 טולימרא

 .איבנ רעד ,ךיא
 --- טשטנעבעג יז

 :טדער עמ יבַא ,קנַאד ַא

 ןעמָאנ ןייז ןיא האובנ טסגָאז ,ןפסוי ןב טימ רבזד טסיב

 םולימרא
 .םיא ןגעק רעבָא-- האובנ גָאז ךיא

 ?ןעוו טניז

 טולימרא

 ,טנייה ךָאד זיא רקיע רעד

 ."טנייה איבנ , ןפור ךיד לָאז עמ טסַאּפעג טוג טלָאװ
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 טולימרא
 .ןעמָאנ םעד ןָא טבענ'כ

 ןוילת
 ייֹזַא טוג ןוא .זָאלנעמָאנ ןיב ךיא ןוא

 -- יֹזַא םתס --- ןוילת
 ךתאנ טרפב -- רערעכיז ,רעקרַאטש זיא םתס
 .סע טגָאז עמ יװ --- ןטייצ סחישמ -- עקיטציא ןטייצ ןיא

 טולימרא
 ריד ייב טרָאד הסיפת ןיא ייז ןכַאמ סָאװ

 ? סעקיגפסוי-ןב יד ,סעקינמיחישמ יד

 ןוילת
 ; טכַאל

 .ןהחישמ ףיוא ןטרַאוו ייז

 טולימרא
 ,טמוק רע .ןיוש ןטרפצו טינ גנַאל ןלעוװ ייז

 ןוילת
 ? טניימ סָאװ

 סולימרא
 .רעהַא דלַאב ןעגנערב םיא טעװ ןעמ .טּפַאכעג זיא ףסוי ןב

 ןזילת
 ,םיא רַאפ לעצ ַא גנַאל ןיוש טיירגעגנָא בָאה'כ
 ,רימ ייב טקַאּפרַאפ טוג ןיוש זיא ןשטנעמ ענייז ןופ לייט ַא
 .סעכָאלעמלַאב ערַאד ,רעלטעב ,רעּפעלש : הרבח ענעדָאמ ַא
 ,םעדיוב ַא ףיוא עטקעטשרַאפ ייז ןעמ טָאה ןענופעג
 !לַאפנייא תצזַא .םעדיוב סהנמלא רעד להרובד ףיוא
 ךיז טרעגלַאװ סע ואוו ,םעדיוב ַא ףיוא ןכירקרפמצפ
 ! תמא סָאד זיא --- .םלוג קיטש רענעמייל רעד
 -- םענעמייל םעד טימ ןפָארטעג טָאה סעּפע זַא ,טגָאז ןעמ

 טולימרא

 :גנולצולפ

 .סעּפע רעה ךיא ,טרַאװ
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 ןוילת
 ! וטסרעה סָאװ

 םולימרא

 ףרעה טיג וטסנָאק ,לָאמַא רעהרעד ךיא סָאװ

 .ןוילת
 .טסרעטיצ ןוא  .ןרָאװעג ךיילב טסיב

 סולימרא

 ,ןרעטיצ ןָא בייה ןוא ךיילב רעוו ךיא ןעוו

 ףוצרּפ ןטָאז ןייד טימ טלָאמעד ךיז םענרַאפ

 ,ּפָא ךיז גָארט ןוא

 ןוילת
 .טסרעה וד סָאװ ןסיוו ליוו'כ

 טולימרא

 :זואיבנ ןיא

 ,גרעב רעביא טרעּפיהד רע ,טנַאּפש רע ,טייג רע
 .ןע'מי רעבירַא טניוו ַא יו ךיז טגָארט רע

 ןוילת
 ? רעוו

 טולימרא

 ,רענייר ,רעקידתומימת רעד ,שטנעמ רעד
 ,רעשידניק רעד

 ןדמַאז סרבדמ םעד טירט ענייז רעטנוא ןטכיול סע
 ;ןזלעפ ןופ ּפעק יד םיא וצ ךיז ןקערטש סע

 ,ךיז ןיא ץרַאה עשידניק סָאד טגָארט רע -- רע ןוא
 ,ךיז ןיא ץרַאה עקידתומימת ,עקידנכַאל סָאד
 .םעד טימ ןָאט וצ סָאװ טינ טסייוו ןוא

 ןזילת
 -- םיא ףור וצרעהַא

 ,טסגָאז וד סָאװ ,םענייר םעד טָא --- ןעמעוו טינ ןיילַא סייוו ךיא
 -- .טסעז וד סָאװ ,ןקידעכתאל םעד ,ןשידניק םעד
 .םביא טיִמ ןָאט וצ סָאװ ןעניפעג ןיוש ןרימ ןוא
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 סולימרא

 :סעכ ןופ דליוו

 ! לבונמ ,קעװַא

 ,ןצנַאטרעטנוא ,ןעלכיימש ןָא טבייה .טרעדנעעג קירוצ גנולצולּפ

 .וילזר סםעד םורַא טמענ

 ןעמוק רע לָאז וצרעהתאצ ,טכערעג ,טכערעג טסיב

 :רעטכעלעג שירעטסיה טימ

 .םיא טימ ןָאט וצ סָאװ ןעניפעג ןיוש ןרימ ןוא

 ןוילת
 ,תועונת ענייד טינ ץלַא ךתאנ ,ןגעווטסעדנופ ,ײטשרַאפ'כ
 .ךיז ןפרַאו ןייד ןוא עליו עלַא ךיז ןרעדנע ןייד

 טולימרא
 .טרָאד ייטש ןוא שינעטלעהַאב ןייד ןיא ךירקרַאפ

 : ןוילת
 .ריד .ףיוא טדער ןעמ סָאװ תמא עקַאט זיא'ס ,סיוא טזייוו

 טולימרא
 ?ןעמ טדער סָאװ

 ןוילת
 .ןעמ טגָאז ,רזממ ַא טסיב
 ,ןריובעג ךיד טָאה יורפ עקידעבעל ַא טינ ןוא
 ,ןייטש ַא רָאנ
 ,ןייטש ַא ןופ רזממ ַא

 םולימרא

 | .ָאא ,תמא זיא'ס
 .ןעמעלאא סע גָאז ךיא ,ריד סע גָאז ךיא
 ,רערעדנַא רעדעי יו רעבושח ַאזַא טסיב וד ןוא
 ,ריד ןופ רעבושח טינ זיא רענייק ןוא

 ןוילת
 ,יאדוותצ ,ָאי ,ונ

200 



 טולימרא

 :רעטיב

 ,יאדווא ,יאדווא
 ןגָאװ טעוװ רעוו --- ןטייצ סחישמ ןיא ןוילת ַא
 ,טנַײה סוחי ןיא ךיז ןכיילגרַאפ ריד טימ

 ןוילת
 -- רעטיב יױזַא טינ ייז ,איבנ ,איבנ ָא

 .לייצרעד !טגתאז עמ סָאװ עקַאט תמא זיא

 םולימרא
 ,לסעג ַא ָאד זיא טָאטש רעטניה
 ,ןייטש ַא טייטש לסעג םענופ ןטימ ןיא
 ,טצינשעג יורפ ַא יו ,ןייטשלמרימ רעכיוה ַא
 .עניימ עמַאמ יד
 ,טָאג סָאװ ,רימ זיא טוג ,ךַא

 --- לווייט רעד ןייז לָאז --- רערעדנַא ןתא זיא טינ רעוו יצ
 ,ןייטש םעד טָא ץעגרע ןופ טָאה ןפעלשוצ טכַארבעג
 ,הבקנ  ןופ טלַאטשעג ןיא טמערופעגסיוא םיא
 לסעגרעטניה ןיא טַארוקַא םיא טלעטשעגקעווַא
 הואת יד ןקעװפיוא וצ ןוא ןקעװ וצ

 -- לסעגרעטניה םעד ןופ טנגוי יד --- ןיז עלַא ןופ
 .ייז ןפור סעטַאט עטלַא יד יװ ,לעילב-ינב יד
 ,לסעגרעטניה ןופ ןיז יד טָא --- לעילביינב יד
 .ךעלרעדנואוו ןענייז ייז
 : ץלַא ןענייז יז
 ,רעצנעט ןענייז ייז
 ,רעגניז ןענייז יז
 ,םיבנג
 ,רעטכיד

 ,רעפמעק
 ,=ףירסומ
 ,םיריזנ
 ,םיסרוקיפָא
 --- ,רעכוז-זידישמ
 -- ? טינ סָאװ ןוא
 --- .ןוז טנווָא עטיור יד יו ייז ןיא טנערב הוואת יד ןוא
 ,ןסיו וצ רימ זיא טוג יו



 ןיז עלַא ןבָאה טנוותצ ןַא ןיא לָאמנייא זַא
 -- ןעמַאמ ןיימ --- ןייטשלמרימ םעד עטעקפבצנ טלגנירעגמורַא
 ןדָאהערַאק ןיא טצנתאטעג ןוא ךיז טקובעג
 ןפָאלשַאב יז ןוא בייל ריא וצ ןלַאפעגוצ םעדכָאנ ןוא

 ,ןסיוו וצ רימ זיא טוג יו
 ,רעגנַאוװש ןרָאװעג ןייטשלמרימ רעד זיא םעדכָאנ זַא

 -- ןריובעג ןוא ןגָארטעגסיױא ןוא

 ןוילת
 ! ךיד

 סולימרא
 ,ךימ

 ןוילת
 ,עלַא ריד רַאפ ןרעטיצ סע סָאװרַאפ ןיוש ךיא ייטשרַאפ
 -- םיחישמ ייס ,םידרומ ייס ,םיכלמ ייס

 טולימרא
 .םינילת ייס

 ןוילת
 :סםעכ טימ

 ,ךיא טינ

 םולימרא
 :סעכ ןשמַאלפעגטיוא טימ

 ! גייווש

 ןוילת
 .=םבענייק רַאפ סינ ארומ ןייק בָאה ךיא

 סולימרא
 ! לבונמ

 ןוילת
 .ןייז ןטנארעג וצ ןעמעוו ןיא בָאה ךיא

 .ענייז רעגנעהנָא הנחמ ?ַא ןוא תיליל ,ןפסוי ןב טגנערב לייח

 "רעד .הסיפת ןופ רעױט םעד טנפע ןוילת רעד ןטייק ןיא עלַא

 .פָא ףסוי ןב ךיז טלעטש ,איבנ םעד קידנעעז
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 טולימרא

 :ליה םוצ

 .םיא טריפ

 ףסוי ןּכ

 ?ןגיוא עניימ ןביילג ךיא לָאז

 טולימרא

 :ליח םוצ טדער ,טייז ןיז ןיא טינ טקוק

 ?ריא טייטש סָאװ --- טרַאװ רעיוט רעד

 ףסוי ןכ
 ? ןייז סָאד ןָאק יװ --- .ריד וצ דער ךיא

 סולימרא
 ,ןייז סָאד ןָאק אמתסמ -- זיא סע

 ףסוי ןב
 ? טסַאּפש וד

 סולימרא
 ,טינ לָאמנייק טסַאּפש סולימרַא איבנ רעד
 ,ןסירעצ טינ ויא ןעגנוריסַאּפ ןופ רדס רעד
 ןרעוו ןסירעצ טינ לָאמניק ךיוא טעוװ ןוא

 ןרעדנואוַאב טינ רדס םעד ןתפוק סע רעוװ ןוא
 !+םענעי וצ ייוװ זַא -- ּפָאק םעד ןגייבנייא טינ ןָאק ןוא

 תיליל
 ! רעטעררַאפ

 .ֿפָא טלאה איבנ ,ריא וצ ףרָאו ַא ךיז טיג ליח

 טולימרא
 ,ףסוי ןב ,וד זַא ,ףָאה ךיא

 .שרעדנַא לרוג טבעד טסליפ ןוא טסיײטשרַאפ

 ףסוי ןכ
 .טינ ײטשרַאפ'כ

 טולימרא
 ,טינ טסייטשרגאפ וד ביוא ,טכעלש זיא
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 ףמסוי ןכ

 ?רימ ןגעוו תואיבנ טגָאזעג ןיילא טינ וטסָאה יצ
 ?ךימ טקיטומעג ,ךימ ןפורעג ןיילא טינ וטסָאה יצ
 -- ןײרַא קלָאפ ןיא ,דייר-הלואג ,דייר עניימ ןגָארטעג
 -- םעדיוב ןפיוא ןעמַאזוצ רימ טימ ךיז טרעגלַאװעג טינ וטסָאה יצ
 ,ךיז טיירגעג ןגוגמ ןגעקטנַא ףמַאק ןטצעל םוצ
 ?הסיפת סגוגמ ןיא ךימ וטסריפ רעטציא ןוא

 טולימרא

 .יוזַא ןייז סע ףרַאד אמתסמ - זיא סע

 תיליל
 ,ךֹתונ ךיז טצייר רע

 םולימרא
 ..ז"ומא םעד ףיוא ןפע ךיא ,טינ ךיז ץייר ךיא

 | ףסוי ןמ

 .תמא זיא ןוצר ן י י מ .תמא ןיב ךיא

 טולימרא
 ! ןיינ

 ףפוי ןכ

 ?וטסיב רעוו

 טולימרא

 .ט ניי ה א י בנ

 ףפוי ןב
 .ךָאנ טסקזוחד וד
 .ןגוגמ וצ ,רעקיניײּפרַאפ-טלעװ םוצ ךימ וטסָאה ןטַאררַאפ

 םולימרא
 .גוגמ ךלמ טרעטסעל רע ,ליומ ןרעביא םיא טגנַאלרעד

 ַא טיג איבנ ,טגָאלש ,ענעגנַאפעג יד ףױא ךיז טפרַאװו ליח

 :ןרעהפיוא לָאז עמ טנַאה רעד טימ ןכייצ

 .גונעג
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 :ןיירא םינּפ ןיא םיא טדער ,ןפסוי ןב וצ ךיז טרעטנעענ

 ,ּפָאק םעד ןגייבנייא ריד סייה'כ זַא ,ןגעווטסעדנופ
 ,ןייא גייב

 .וצ םענ ,ּפעלק ריד טיג ןעמ

 ףכוי ןב
 .פָאק םעד ןייא סינ טגייב ףסוי ןב

 םולימרא
 ,ריד ןגייבנייא םיא ךיא לע

 .ןקָאהרעטנוא ענייד הוואג יד

 תיליל

 :ליח םוצ

 ?ןזָאלרעד סָאד טעוװ ריא ןוא
 ?הסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ ריא ןעמשוו ריא טסייוו יִצ
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןרעייא לאוג םעד
 ,תומחלמ ןופ ,.תועשר סגוגמ ןופ ןזיילסיוא ךייא
 .רעגנוה ןופ ,טיונ ןופ ,טיײקמירָא ןופ

 םולימרא

 !ליומ'ס ריא טכַאמרַאפ

 תיליל
 ,איבנ ןשלַאפ םעד טז ןופ ןזיילסיוא ךייא

 טולימרא
 ! ףיא גָאז ,ליומ'ס ריא טכַאמרַאפ

 ןייא יז טליטש ןעמ

 ןעמיטש
 : ליח ןופ

 ,ךיז ןיא ןתמא יד טגָארט איבנ רעד
 ; דייש ַא ןיא ןדרעוװש יו
 ,תמא ןייא סױרַא דייש ַא ןופ רע טיצ טָא
 .ןטייווצ ַא טָא ןוא

 ,וטסיב רעכעלקערש ַא --
 ,הסיסת ןיא ייז ןריפ וצ טינ זדנוא טזָאלרעד ץרַאה סָאד ---



 טולימרא
 .גוגמ ךלמ ןופ טקישעג ןיב ךיא ,סייה ךיא

 ןעמיטש
 ?גנתאל יו ףיוא

 םולימרא
 ,טינ קוליח ןייק
 ייז יו ךיוא רשפא ריא טליוו יִצ
 !יז טריפ ?ןכוזרתצפ םעט"הסיפת טבעד

 ןא רעױט ןכרוד ןיירַא ענעגנַאפעג יד טריפ .טגלָאפ ליח

 .ליח ןטימ טדניושראפ ,רעױט טכַאמרַאפ ןוילת .הסיפת

 סױרַא שמוק ךעלגרעב יד רעטניה ןופ .ןיילא טביילב איבנ

 ףיױא עברָאט רעלופ ַא טימ והילא רעלטעב רעקניטסַא רעד

 סָאװ םיוק .דנילב זיא רע .טנַאה ןיא ןקעטש ןוא עציילפ רעד

 .ךיז טגעווַאב רע

 סולימרא
 ? רעקניטלַא ,וטסמוק ןענַאװ ןופ

 רעקניטלַא
 ,טלעוו רעד ןופ

 םולימרא
 ? רעקניטלַא ,דנילב טסיב

 רעקניטלַא
 .ךיא עז ךיד רעבָא ,דנילב

 סולימרא
 ? יֹוזַגא יו

 רעקניטלַא
 ,טייקדנילב ךרוד

 םולימרא
 ? עברָאט ןיא טרָאד וטסגפארט סָאװ

 רעקניטלַא
 .תונתמ
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 טולימרא
 ! ןעמעוו רַאפ

 רעקניטלַא
 .טלעוו רעד ןופ רעדניק עניילק יד רַאפ

 טולימרא
 ?עסיורג יד רַאפ ןוא

 רעקניטלַא
 .רעמ טינ סע ןענידרַאפ עסיורג יד

 טולימרא
 ?צעסיורג יד ,טנייפ ייז טסָאה

 רעקניטלַא
 ,רעמ טינ ייז ןעק ךיא

 סולימרא
 ! טנעקעג ייז וטסָאה לָאמַא ןוא

 רעקניטלַא
 .רעמ טינ ייז ךיא ןעק טציא רעבָא ,ָאי
 ,ךיד טינ ,ייז טינ
 .ןענעק טינ ךייא ליוװ ןוא

 טולימרא
 ?טסדער וד ןעמעוװו טימ טסייװ וד

 רעקניטלַא
 ,סולימרַא איבנ ןכעלקערש ןטימ

 ,ןייטש ןטרַאה ןופ ןוז ןטימ

 סולימרא
 ? רימ רַאפ טינ ארומ ןייק טסָאהד

 רעקניטלַא
 ?ןבָאהד ארומ ךיא לָאז סָאװרַאפ
 .ךעלרעדניק עניילק יד וצ טרעהעג טלעוו יד
 .רעמ ןָאט וצ סנָמִו טשינרָאג ךיא בָאה עסיורג יד טימ
 ,רעדניק ןעגנערב ןלעו הלואג עניומא יד
 ,עסיורג יד רַאפ וליפא ,ןעמעלַא רַאפ



 | טולימרא
 .עסיורג יד רַאפ טיג טרַא ךיד זַא ,ךָאד טסגָאז וד

 רעקניטלַא
 .ָאי ךימ טרַא םענייא רַאפ

 . םולימרא
 ? רע זיא רעוו

 רעקניטלַא
 ,דניק סיורג ,סיורג ַא
 ,גנַאל ,גנַאל ןיוש ןעזעג טינ םיא בָאה ךיא

 סולימרא
 .רעקניטלַא ,טסלּפַאלּפ וד

 ןטיק טעווָאק ןעמ יװ ךיז טרעה הסיפת ןופ

 .םעד וצ וצ רעסעב ךיז רעה וד

 רעקניטלַא
 ?ןעמעוו .,ןטייק ןיא ןצעמע טצוװָאק ןעמ

 ןטלַאטשעג עכױה יױוצ ךיז ןזיױװַאב ךעלגרעב יד רעביא ןופ

 יד ןופ םענייא ףױא ןייטש ןביילב ,ףױרַא ןוא ּפָארַא ןעגנירּפש

 .רעיױט' ןופ גנוטכיר רעד ןיא טגנערטשעגנָא ןקוק ,ךעלגרעב

 טולימרא
 :טריפשרעד סעמפע טלָאװ רע יװ ,טרעטיצעגפיוא

 .קוק ,קוק ,ןגעווטסעדנופ ,רעקניטלַא ,דנילב טסיב וד

 רעקניטלַא

 :קידנלייא

 ,ןייג ךימ זָאל

 םולימרא
 .קוק -- ריד גפאז ךיא
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 רעקניטלַא
 ,ןומ ךיא ,ןייג זומ ךיא -- .עז ךיא ,קוק ךיא

 .טנַאּפש

 תונתמ ,תונתמ ,תונתמ
 .תונתמ ,טלעוו רעד ןופ ךעלרעדניק יד רַאפ

 .ּפָא |
 ט

 סולימרא
 יד ,לגרעב ןפיוא סָאװ ,יױוצ יד ןיא ןגיױא יד טימ ןייא ךיז טסע

 ,טינ ךיז ןריר ןוא ןעייטזע ייוצ

 ? רעקוקסיוא יוװ ייז ןעייטש סָאװ

 ,קירוצ םוא ךיילג ךיז טחעק ןא יז וצ ןפיױל ךיז טזָאל רע

 .ךיז טכַאד ,העד-רסח ַא ןיילַא רעוו ךיא

 טמוק קלָאפ .המוהמ ;א ךיז טרעהרעד רעױט טייז רענעי ןופ

 .ןעיירשעג ןוא טנעה ענעבייהעגפיוא טימ ,טגערעגפיוא ןָא

 קלָאפ
 ? ףסוי ןב זיא ואוו

 סולימרא
 .ןיירתא סָאטש ןיא קירוצ טייג

 קלָאפ
 ? הסיפת ןיא זיא רע זַא ,תמא זיא

 סולימרא
 .תמא

 קלָאפ
 ! ןעוועג םיכסמ טסָאה וד ןוא

 סולימרא

 .ָאי
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 קלָאפ
 עקינײא ,פָאק םענעגױבעג טימ טיײטש ,ןריולרַאפ ,קישנעהּפָא

 ןעניײרו

 סולימרא

 ! םייידַא

 .טינ ךיז טריר קלָאפ

 טולימרא

 ! םםידרומ יוװ ןייז טלדנַאהדַאב טינ ךתצד טליו ריא

 קלָאפ
 ןכָאװ טימ קירוצ ןיילַא טינ וטסָאה יצ

 ? ןפסוי ןב ןייז םינּפ לבקמ זדנוא ןפורעג

 טולימרא

 .ָאא -- ןכָאװ טימ קירוצ
 ,טנייה --- זיא טציא רעבָא

 קלָאפ
 :ןטסיפ טימ

 ? זדנוא ןופ ּפָא טסכַאלל

 ?וטסיב רעוו

 !וטסיב איבנ רעשלַאפ ַא

 .לייז סָאד סיױרַא טמוק הסיפת ןופ

 טולימרא
 :לייח םוצ

 ! רעיױט םעד טקצהרַאפ ןוא ייז טביירטעצ

 .טָאטוש ןיא ןירַא םיא טסײטש ,קלָאפ ןפיוא ךיז טפרקצוו לייח
 יווצ יד .ליטש .ךיז טקַאהרַאפ רעױט .םיא ךָאנ -- איבנ
 ,רעטנורַא ךיז ןזתאל ,הנינח ןוא עלעסָאי ,לגרעב ןופ ןשטנעמ
 ןליוו ,וצ ןעמוק .רעױט טָאטש םוצ שינעלייא ןיא ןענַאּפש
 חוכ טימ ,עלעסָאא .טינ ךיז טמפע רעױש .ןּפַאלק ,ןענעפע

230 



 .הסיפת ןופ גנַאלקעג ןטייק :לָאמַאטימ ןרעהרעד ןרעמַאה טמענ

 םוצ ןפיול ךיז טזָאל הנינח .הנינח טּפיוהרעביזצ ,ףיױא ןרעטיצ

 זדסיפת ןופ רעיוט ןיא .םיא ךָאנ עלעסָאי .זדסיפת ןופ רעױט

 -- ייז ןגעקטנַא קַאה יד ףױא טבייה ,ןוילזר רעד ךיז טזיױוַאב

 .טרעווילגרַאפ ןוילת ןגעקטנַא ןייטש ןביילב ייז
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 ירד דליב

 ןביוש יד ןיא הנבל

 ףיױא ליד ןפױא טגיל לגניי ריא .טכַאנ .בוטש סלהרובד

 ןיא ןירַא טקוק רעטצנעפ יד ךרוד .רעייפ ןייק .סעטַאמש

 .ירעסי"ש ןעמ טרעה טייצ וצ טייצ ןופ .הנבל עסױרג

 לגניי
 .עמַאמ .ןפָא"לשנייא טינ טזָאל רעגנוה רעד

 | להרוכד
 .דניק ,זומ ןעמ

 לנניי
 ? טיורב ןייז שטָאכ ןגרָאמ טצוו

 להרובכד
 .דניק ,ָאי

 לגניי
 .ָאטינ ץלַא ךנכונ זיא טיורב ןייק ןוא ןעמוקעג ןיוש זיא זדישמ

 לחרובד
 .חישמ רעתמא רעד טינ ךָאנ

 לנניי
 !רעתמא רעד ךיוא ןעמוק טעוו

 לחרובד

 .ןעמוק רֶע טעוו יתידווא
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 לגניי
 ?עלַא רימ יװ ןייז טעוו רע ןוא

 ?עלָא רימ יװ ,דרע רעד ףיוא ןפָאלש ןוא

 להרובד

 .ףָאלש --- .דניק ,עלַא רימ יװ ,ָאי

 ,םםיא רעביא טציז להרובד .ןייא טפָא?ש לגניי סָאד ,ליטש

 טעז ,ןסיורד ,רעטצנעפ ייברַאפ .ןעלמערד וצ ןָא ךיױא טביײיה

 ןטלַאטשעג עכיוה יױוצ ךרוד ךיז ןכיילש סע יו ןעמ

 ַאב לעואע רעד ףױא .ןפע ןַא ,ןילַא ךיז ןופ יוװ ױזַא ,ךיז טיג

 .געו ןופ עטבױטשרַאפ ,הנינח ןוא עלעסָאי ךיז ןזייוו

 ןרעדנַא ןפיוקצ סנייא ךעלנע ןענייז יז .טנעה יד ןיא

 .עטרעטיצרעד ַא פלא הא ךיז טיג להרובד .סיוארָאפ

 להרובד
 ? ריא טנייז רעוו

 עלעסָאי
 .רימ ןענייז סתאד

 לחרובד
 ?רימ -- רעוו

 עלעסָאי
 ?ןעלעסָאי טינ טסנעקרעד

 לחרובד
 :ןפיל עקידרעטיצ טימ

 .ןעקרעד ךיא

 עלעסָאי
 ןהנינח רעטניהַא קירוצ ךיז טיצ

 ,הניגח זיא רע ןוא

 לחרובד
 ? רעוו

 עלעסָאי
 .דוד ןב חישמ --- הנינח



 | לחרובד
 .קערש ןופ טשרעהַאב ןצנַאגניא ליד םוצ רעטנורַא ךיז טזָאל

 -- רעדנואוו ןעז וצ טרעשַאב זיא רימ ביוא

 עלטסָאי
 ,טינ ןייוו

 להרובד
 ?ןעוועג הכוז ךיא בָאה סָאװ טימ

 הנינח

 :טמעשרַאפ ןוא ליטש

 !ןעוועג הכוז ךיא בָאה סָאװ טימ ןוא

 להרובד
 י רעוו ןיב ךיפ-+

 עלעסָאי
 .עלהרובד טסיב וד

 חנינח

 .לעוש רעייא וצ טריפעג ךימ טָאה עלעסָאי

 עלעסָאי
 .לרעדורב ,לעווש יד רעבירַא טערט

 .בוטזע ןיא ןיירַא עדייב ןטערט ייז

 להרובד
 .לקניוו ַא ןיא ךיז טעילוט

 .םולח ןיא יו ,םולח ןיא יו

 עלעסָאי
 ןבָאה ארומ טינ ךיוא וטספרַאד -- ארומ טינ בָאה ךיא וַא

 --- ,עלהרובד ,שבעדיוב ןייד ףיוא ןגעלעג

 :רעגניפ ןטימ ןָא טזיוװ

 .ךיא בעל רעטציא ןוא --- ,ָא-ןטרפאדיָא

 ,עלהרובד ,ןבע"5 וצ טוג זיא'ס
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 ;ןהנינוד וצ

 .לרעדורב ,טוג זיא'ס

 להרובד
 .טעקַאנ ןוא קידייל זיא רימ ייב בוטש ןיא
 .טסעג עניױזַא רַאֿפ וליפא טיורב לקיטש ןייק
 ,רעגעלעג ךייוו ןייק

 עלעסָאי
 : ןהנינח וצ

 .ערעייט תצ ,עלהרובד -- עטוג ַא זיא יז

 .טינ טכתאמ סע .דרע רעד ףיוא ןפָאלש ןרימ

 :ןעלהרובד וצ

 ,ךימ זיא רע

 הנינח

 .דימ טינ ןיב ךיא ,ןיינ

 .ךרע רעד ףױא ךיז טצעז

 .ןעוועג טוג טלָאװ רעסַאװ לסיב ַא

 עלעסָאי
 :טגָאזעג ױזַא ךיוא וטסָאה גָארּפ ןיא לָאמַא

 .ןעועג טוג טלָאװ רעסַאװ "לסיב ַא

 להרובד
 .רעסַאװ לסיב ןייק טינ וליפא

 עלעסָאי
 .ןעגנערב ןייג לעוו'כ

 להרובד
 ןּפָארט ןייק ָאטיג .טָאטש ןיא שינעקירטס ַא

 טלעסָאי
 .ןעניפעג ןוא ןכוז לעוו'כ
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 להרובד
 ,םוטעמוא לייח סגוגמ .הנכס ַא

 הנינח

 .ןעמַאזוצ ןייג ןרימ

 עלעסָאי
 .לרעדורב ,ור וד

 .ןיײגסױרַא ךיז טזָאל א טמענ .לקניו יא רעמע טז

 הנינח

 : לופגנוטיידַאב

 ?רעמ רשפא ןטרַאװ טינ

 .גתצט זיב טינ וליפא

 ?ןיוש רשפא

 עלעסָאי
 :ריט רעד יב

 ?עקַאט רשפא
 ,רעזייה ייברתאצפ רעמע יד טימ ןייגכרוד לעוו'כ
 ,רעטצנעפ עלגצ ןיא ןקוקנײרַא ךיא לעוו
 ,ןריט עלַא ןיא ןּפַאלקנָא ךיא "לעוו
 -- -- -- ןפור לעװ ןוא ןגָאזנָא ךיא לעװ

 :ןסױרד ,לעװש טיי רענעי ףיױא ןיױש

 !ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש |
 ! ןעמוקעג זיא דוד ןב חישמ

 להרובד
 :קערש ןיא ןעמונַאב רעמ ךָאנ

 ? עקַאט תמא סָאד זיא

 הנינח

 ?ןביילג וצ רעווש

 להרובד
 ןדייב ןיא ךייא ןיא טייקכעלנע ַאזַא

 ,ייווצ רעדירב יו
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 הניגח

 ,רעדירב ןענייז רימ

 להרובד
 .רָאג םעדיוב ןיימ ףיוא ןגעלעג ךָאד זיא רע זַא

 הנינח

 .רבדמ ןיא --- ךיא ןוא !
 .רבדמ םעד ןופ ןעמוקעג ךיא ןיב טָא ןוא
 .רעטנַאקַאב ַא -- ןטכַאד ךיז לָאז .ךיז טקערש טינ

 להרובד
 ! הנינח רעתמא רעד

 הנינה

 .ָאי

 להרובד
 .ךייא ןגעוו טמולחעג טשרע טָאה עלעגניי ןיימ

 הנינח

 .ךיז ןגעוו ןעמַאװצ םיא טימ ךיא םולח טציא

 .עזיופ

 להרובד
 !ָאד ןעשעג טנייה סעּפע טעוװו

 הנינח

 יןעשעג ןיוש זיא'ס

 להרובד
 .ךיז ןסיג טינ טולב ןייק שטָאכ לָאמ סָאד לפאז

 הנינח

 :טהעטיצרעד ףיא טגנירפש

 ? טו"לב

 להרוכד
 ,ןסָאגרַאפ טולב טימ לופ ןענייז ףסוי ןב ןופ ןגעוו יד



 .ןופרעד ךעלקילגמוא זיא ןיילַא רע ןוא

 -- -- =- ףיוא ,רע ךיוא ןוא ,עלַא ,עלַא ,ןטרַאװ רימ

 .טנעהד יד סױא טקערטש ,טינ טקידנערעד

 -- עקַאט עז ךיא זַא ,ןביילג ךיא לָאז יצ

 הנינח

 ,טביילג

 להרובד
 ןעמוק לָאז סע ,עלַא ,עלַא ןטרַאװ רימ
 .טפַאשבי"ל ןופ ןוא טייקסטוג ןופ תהדעש יד

 הנינח

 -- טינ ןעמוק טפַאשביל יד ןוא טייקסטוג יד
 .ןעגנערב ייז ףרַאד ןעמ

 להרזבד
 .רעטרעוו יד ןיא רעיורט ַא רעה ךיא

 הנינה

 .רעיורט טבעד ,טינ םיא ליוו ךיא

 להרובד
 .טָאה יז טסַאג ַא רַאפ סָאװ ןסיו לנבוז טָאטש ןעוו

 הנינח
 !טָאטש ןיא ָאד ןעמ טרעה סָאװ

 להרובד
 ,יאדווא ךָאד רעסעב טסייו טסָאג רעד

 הנינח

 ,טלייצרעד

 להרובד
 .טמוק ףוס רעד

 .ףוס םייב ךיוא ןיוש טלַאה גוגמ ןוא גוג ןופ גירק רעד

 .ןעגנערבמוא ןעמעוװ ןיוש ָאטינ רעמ לייוו

 ,עזירפ
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 הנינח

 .טלייצרעד

 להרובד

 הנינח

 .טקידנערעד טינ טָאה גירק סָאװ ,סאד טקידנע רעגנוה רעד
 -- גוגמ ןוא גוג ןופ ןזיילסיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעד ןוא
 ,רעטדימשעג תצ הסיפת ןיא טגיל רע
 .ןוילת ןופ קַאה יד ןענעגעגפצכ וצ ךיז טיירג ןוא

 .עזירפ

 ,טלייצרעד

 להרובד

 הנינח

 .םענייק ןיא רעמ טינ טביילג ןוא קיטנעהּפָא זיא ק"לָאפ'ס ןוא

 .איבנ םעד ץוחַא ,טָאלש ַא ליומ ןפיוא ןגָארט עלַא ןוא

 ? איבנ רעכלעוו

 להרוכד
 .רע טסייה סולימרַא ,קלָאפ ןשיוצ שטנעמ ַא ָאד זיא'ס

 .ױזַא םמיא ןפור עלַא ךיוא ןוא ,איבנ ךיז טפור רע
 .רענייק טינ טסייוו --- איבנ ךיז טפור רע סָאװרַאפ
 ןענַאװ ןופ --- זיא רע רעו רענייק טינ טסייוו ךיוא
 ,םענייא רַאפ יו ארומ םיא רַאפ ןבָאה עלַא ןוא
 .טלעוו רעד ןופ לרוג ןטימ ךיז טליּפש סָאװ
 ןטייב ןיא ךיז קידנעטש טלַאה סָאװ ,םינּפ ַא טָאה רע
 ןעמעלַא וצ וצ ךיז טרעה ןוא םורפ: טייג רע
 ,שרעדנַא --- ןגרָאמ ןוא ,יוזתג טנייה .תואיבנ טגפאז ןוא
 ןגי*ל םייב םיא ןּפַאכ טינ ןָאק רענייק ןוא
 ןגיל --- תמא ןופ ןוא ,תמא רע טכַאמ ןגיל ןופ

 ,דנַאטשפױא וצ טפור ,הלואג ןגעו רע טדער טָא
 .ןוילת ןייז ןוא גוגמ ךלמ םבעד טימ ךיז רע טרבח רָאג טָא ןוא
 -- -- ןסיוועג סָאד קיאור םיא זיא קיבייא ןוא

 .ּפָא ךיז טקַאה

 .לָאמַא ןענַאּפשנײירַא רעהדַא ןָאק רע ,טסייוו רעוו

 ,וליפא טכַאנ ןטימ ןיא
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 הנינח

 ,זידברדא

 להרובד
 --- .ןיינ ,ןיינ

 -- !הטילש ןייז ןדיימסיוא טינ טעװ הנינחד ךיוא יִצ
 -- -- ?ץלַא עקַאט םולח ןיא סע ךיא עז רשפא יצ

 ףיט םיא ןיא ןייא ךיז טקוק ,ןהנינח וצ טנעָאנ וצ טייג

 .קידנעגנירדכרוד

 הנינח
 ,גנואוט טרעוו טרָאװ סָאד
 .רָאװ ---- םבולח ןוא
 .ןכייצ --- זיא ,רעה ןוא עז'כ סגוו ,ץ"לפא ןוא

 ,ליד ןפיוא לגניי סָאד
 ןבױש יד ןיא הנבל יד
 .ןייועג טימ ּפָא טגנילק סָאװ ,לוק סעלהרובד ןוא

 ףױרַא םינּפ ןטימ ,ריט ןבענ ליד ןרעביא סױא ךיז טיצ רע

 ןיא -- םינפ ריא .קידנעינק דניק ןבענ ךיז טצעז להרובד

 .עזופ .ןטלַאה;אב טנעה יד

 הנינח

 :ןגױצעגסיא דרע רעד ףױא קידנגיל

 ? טנייוו להרובד

 להרובד
 .ןיינ

 , הנינח

 -- --- .ןייוועג ַא ךָאד רעה ךיא

 .ליטש

 ןעגנַאגעג רימ ןענייז רעדנעל עטנערברַאפ עבורח ךרוד

 .ע"לעסָאי ןוא ךיא

 .עמוטש ,עקירעגנוה --- עדייב ןוא

 ,טנגעגַאבנָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןשטנעמ ןוא
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 ,ןֿפָאלעגיײברַאפ זדנוא ןענייז הלהב סיורג ןיא
 ,זדנוא טגָאזעג טינ ןגרָאמטוג ןייק וליפא
 :צלעסגאי טגָאז ,ױזַא קידנענַאּפש ןוא
 ןעמענפיוא םערַאװ זדנוא עלהרובד טעװ רַאפרעד
 .טגערפעג ךיא בָאה -- !עלהרובד זיא רעוו ןוא ---
 .עלעסָאי טגָאז --- ,ןעורּפָא ן"לעו רימ ליד סנעמעוו ףיוא ---
 ,ליד סעלזדרובד ףיוא ור ךיא ןוא ךיא גיל טָא

 .ףיט ןוא -?יטש טניױו להרובד יװ ןעמ טרעהד טציא

 ,ךָאנ טרעהעג טינ ןענייוו ַאזַא לָאמניק בתמצה'כ
 .ךָאנ טריּפשעג טינ טייקטנעָאנ גטצזַא לָאמנייק ןוא
 --- --- .טײקמערַאװ .ַאזפנ ,טייקסטוג ַאזַא

 -גיז ןופ גנַאזעג ,ןענַאבַארַאב ןופ קיױפעג ַא ךיז טחעהרעד סע

 ןײגסױרַא ליוװ .ףױא טגנירפש הנינזד .תולייח-סגירק עכייר

 להרובד

 :טעפמיא טימ

 ? ףיא טייג ןיהואוו

 הנינח

 .עלעסָאי --- סעפע ךיז טמַאז רע

 להרובד
 ןעמוק גוגמ ךלמ םעד ןופ תולייח
 ןענָאפ ףיוא טוט טימ ןוא ןעגנַאזעג ערוכיש טימ
 ,טציא טינ טייג ,ָא

 .טנתקה רעד ייב ןָא סביא טהיר ,געו םעד םיא טלעטשרַאפ

 הנינח

 .טנַאה ם"-?הרובד טלַאה

 .עקיטכיל ַא ,עמערַאװ ַא טנַאה ַא

 ןעועג טניואוועגוצ ןענייז רעגניפ עניימ ןוא
 ;רָאנ רבדמ ןופ דמפבוז םעד ןרירנָא וצ
 ,רבדמ ןופ דמַאז רעד טציא ךָאנ טור ןּפיל עניימ ףיוא
 .ןרָאי ,ןרָאי ךרוד סנ ףיוא טרַאװעג
 .טכַאנ זיא טָא ןוא
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 ,טלעוו עסיורג --- ןוא
 ,ןקיוּפ --- ןוא
 ,לביטש --- ןוא

 --- ,ןייוועג --- ןוא
 יה --- --- .טעשעג סנ -- ןוא

 ךעדיוװ םיא טלַאהרַאפ להרובד .ריט רעד וצ רעדיוװ ךיז טזָאל

 .טײקרַאטש טימ

 להרובד
 .ןעניפעג ןעלעסאאי ןוא ןייג לעװ ךיא .טציא ןייג טלָאז ריא הנכס תצ

 .ֿבָא
4 

 ךיז טכילש סע .דרע רעד וצ קירוצ ּפָארַא ךיז טזָאל הנינח

 רעד ףױא קַאז ןלופ ַא טימ רעקניטלַא רעדני-לב רעד ןיירַא

 ןקעטש ַא טימ געװ םעד טפַאט .עציילפ

 הנינח

 : טרעטיצעגפיוא

 ! איבנ ,עדייז ,ָא

 | רעקניטלַא
 :טרעטיצ רעפרעק רעצנַאג ןייז

 ,ָאד טסיב וד זתצ ,טריּפשרעד בָאה ךיא
 --- רעניימ ןוז ,ָא .ךיד ןטיהד ןעמוקעג ןיב ןוא

 הנינח

 : ןטלַאהעגקירוצ

 ? ךימ ןטיה

 רעקניטלַא
 .זייב ןופ ךיד ןטיה וצ

 הנינהח

 -- רָאנ ,ךיד עז ךיא סָאװ ,ןעיירפ ךיז ףרַאד ךיא

 רעקניטלַא
 ?טינ ךיז טסיירפ וד
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 הנינח

 ןטיה ךימ טסלָאז טינ ליוו ךיא

 רעקניטלַא
 !החמש שימ ןענעגעגַאב ךיד ןלעו ןשטנעמ וזַא ,טסניימ וד

 הנינח

 .טינ ןיימ ךיא

 רעקניטלַא
 ןשטנעמ ןגעוו םולח ןייד ןעוועג סיז זיא'ס
 --- .ןעמולח וצ שינעקנעב ןיא טרָאד רבדמ ןיא

 ,ריד ןגָאז וצ ץרַאה סתאד ייו רימ טוט סע
 -- ,עטסגרע סָאד ףיוא ךיז טיירג :ןגָאז רעבָא ריד זומ ךיא
 ,גנוקיניײּפ ףיוא ןוא הסיפת ףיוא ןוא האנש ףיוא
 .טתאררָאפ ןוא תוליכר ףיוא ןוא טָאּפש ףיוא
 ,ןעמוק ןייד ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,יד וליפא
 ,ןעמָאנ ןייד סיױרַא שבורפ ןגָאז ןוא

 --- ָאד טסיב וד זַא ,ןרעוװ-טסואווַאב רָאנ לָאז --- ,ייז וליפא
 .ךיד ן"לעוו קזוח טימ ןענעגעגַאב
 געוו ןיא לָאז סָאװ ,רעד ןייז ףרַאדַאב ךיא טינ
 --- ,ץרַאה ןייד רעווש ןכַאמ ,רענייטש ןגייל ריד
 -ש-=/ יח טחח  "ןתָיְאנ

 :גנומעלק טימ ,ּפָא ךיז טק;עה

 -- .ריד רעביא רעטיצ ךיא

 הנינח

 .ץלַא ףיוא טיירג ןיב'כ

 רעקניטלַא
 .ןוז ןיימ ,טכעלש ךָאנ ץלַא זיא ץרַאה סנשטנעמ םעד

 הנינה

 ?ןּפיל ענייד ןגָאז סָאד

 רעקניטלַא
 ,ָאי ,סוהילא ,ןּפיל עניימ ,ָאי
 .ָאי ,סע טגָאז והילא רעטוג רעד

 .טייהרעדנילב טּפַאש ,טנעה יד טימ ןכיירג םיא לי

 ,יאדווא סָאד ןגָאז ןגיוא עניימ ןוא
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 הנינח
 :קערש ןיא

 ?דנילב ןיוש ןייז עקַאט קיביא טסעוו

 וצ םיא וצ טז

 | רעקניטלַא
 ,גערפ ריא ייב --- ,טייצ רעטלַא רעד ייב גערפ וד

 חנינח
 ?ןעז טינ רעמ לָאמנייק עקַאט ןיוש ךימ ןוא

 רעקניטלַא
 .ךיא עז ,ןוז ןיימ ,ךיד

 .עזיופ

 .ךָאנ הדלואג רַאפ יותצר טינ ץלַא זיא טלעוו יד
 -- ,ןעמוק ןייד ףיוא ןטרַאװ סו ,עקיצנייא יד
 ןגָארט ןלעוװ רָאנ ייז --- ,רעדניק עניילק יד
 רעבָא ;ןגעקטנַא ריד לכיימש םענייד ַא
 םס טבעד ןיא ןרעוו ןעקנורטרעד טעװ לכיימש רעד
 ,ןטייז עלַא ןופ ןעמענמורַא ךיד טעוװ סָאװ ,האנש ןופ
 .ןכיירג טינ ריד וצ טעװ רעדניק יד ןופ לכיימש רעד
 ץרַאה סנשטנעמ ןדעי ןיא טכָאק הדאנש יד
 ןיילַא ךיז וצ --- ךָאנ רערעמ ןוא ,ןעמעלפצ וצ
 -- ,טכערמוא ןופ ךיז ןזיילוצסיוא ןוואורּפ ע"לַא רַאפ
 --- .ןֹוז ןיימ ,ןל:ט:פכרוד ליפ ױזַא ןוא ןוואורּפ ליפ ױזַא
 ,רקפה רעד טמוק תהדאנש רעד טימ ןוא
 .לוטיב רעד ריד ףיוא ןרעיול טעוװ טייז רעדעי ןופ
 ןיוש טכוזרַאפ גונעג בָאה ךיא ,רימ ייב גערפ וד
 .רבדמ ןיא קירוצ ייג -- קזוח סנשטנעמ ןופ םעט םעד

 | הנינח
 .הסיפת רעד ןופ ןעײרפַאב ןפסוי ןב זומ ןעמ

 רעקניטלַא
 .קירוצ ייג ןוא יירפַאב
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 הנינח

 .בייהנָא רָאנ זיא ףסוי ןב
 ןעמענרַאפ ץַאלּפ ןיימ ךיא ףרַאד ךָאנרעד
 רעמ טינ ןיב ךיא .ןייג טינ קירוצ ןָאק ךיא
 .רבדמ ןופ רעטלטרעצעג רעמַאזנייא רעד
 .רעמ טינ ליוו ךיא
 .הוואת ןופ דרע ,בושי ןופ דנַאל ףיוא ָאד ןיב'כ
 .בוטש ַא ןופ ךשוזד ןיא ץיז ךיא
 ןלעװש ןופ ,טנעװ ןופ טײקמערַאװ ליפ ךיא
 ,דניק ןקירעגנוה ַא ןופ םעטצ םעד קנירט ךיא
 -- {'ורפ תצ ןופ םעטָא םבעד --- לָאמ ןטשרע םוצ
 -- -- --- ןביוש יד ןיא הנבל ַאזַא
 -- -- -- .טרעצרפגנפ ךימ טָאה טָאג ןוא
 ! רעמ טינ "ליוו ךיא

 רעקניטלַא
 ? רעניימ ןוז ,וטסדער סָאװ

 הנינח

 .רעה ,רעה ,ָא
 .ןייז ןשטנעמ טימ ליוו ךיא
 ,ןעמוק לָאז --- ,רימ ףיוא טרַאװ סָאװ ,סָאד ןוא
 ןעגנערב ךיא לעװ --- ,ןעגנערב ףרַאד ךיא סָאװ ,סָאד ןוא
 ,ןויסנ ןוא ןליוו ךרוד
 .גנארּפ ןיא לָאמַא יו ,לַאפוצ ךרוד טינ ןוא
 ,טלָאמעד ןעמוקעג ענעטעבעג טינ רעלטעב יו
 -- .קירוצ טּפעלשעגקעװַא ךיז עטמעשרַאפ ןוא עדמערפ ןוא
 ,רעלטעב ןייק ןוא חרוא ןייק רעמ טינ ןיב ךיא
 .ןעמוקעג --- ןוא ,ןעמוק וצ טמיטשַאב ןיילַא בָאה ךיא

 רעקניטלַא
 ! ע"לעסָאי זיא רעוו וטסייוו יצ --- .ףליה סעלעסָאי ךרוד

 | הנינח

 .טיױט ךרוד רעטרעטײלעג ַא ,רעיינ ַא שטנעמ ַא

 .דניק ַא -- שטנעמ = .ןבָאה ביל םיא טספרַאד ,רענייר ַא

 -- -=- ףןקוקנתא םיא טנָאקעג ךָאנ טסלָאװ --- וצרעד

 .רימ ףיוא .ַאזתנ טייקכעלנע ןַא



 רעקניטלַא
 ,קידעבעל טינ טיוט טינ --- ,םעדיוב ןפיוא ןגעלעג

 ;ןעקנוזרַאפ שינרעטצניפ רעטסיוו ןיא
 ,ןייּפ רערָאלק ןיא ,רעקידנעטש טײקידעכַאװ ןיא --- וד ןוא
 ; הבשחמ רעקיטכיל ןיא ןוא ןליוו ןיא
 ,עלעסָאי רעד ,ףיוא ךיז טייטש רע --- טא ןוא
 ,טכיזעג ןייד ןיא ןָא ךיז טוט ---- טינ ריד ,טינ רימ ןוא
 ,הנינח ַא ןיוש ןײלַא זיא רע --- ןיוש ןוא
 --- .דוד ןב ַא ,חישמ ַא ןיוש ןיי"לַא זיא רע
 ןטַאררַאפ ךיד טעװ רע ךיוא :;ןייז ןסיוו טסלָאז

 הנינח

 .ץלַא ףיוא טיירג ןיב
 .תועשר רעצנַאג רעד ךרוד ןייגכרוד ךיא ליוו ,תועשר ביוא
 .ערעדנוזַאב ןייק תויכז ןייק ךיז רתצפ ליוו ךיא
 ,טינ ךימ טיה ןוא ךָאנ רימ ייג טינ
 .תושר םענעגייא ןיימ ןיא רעביא ךימ זָאל ןוא

 רעקניטלַא
 .רעמ ןייז טינ סעוװו רעקקירוצ ןייק ,הנינח

 הנינח

 ,לאוג שבעד ןופ רעכליב ןייז ףרַאד הדלואג יד
 ,לרוג יו רעמ ןייז טינ לָאז לרוג ןיימ ךיוא

 :סעכ טימ

 ?םענעגייא ןייק טינ לרוג ןייק רָאג ךיא בָאה יצ

 רעקניטלַא
 ,טינ ןרָאצ ,ונ

 .עזיוּפ

 .אמתסמ ,קירעגנוהד טסיב

 .סעּפע ןעמענ טסעוו .קַאז ןיא גרנצוונסע בָאה'כ

 .קַאז םעד ןדניברעדנַאנופ טמענ

 הנינח

 ? סע וטסגָארט ןעמעוו רַאפ
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 רעקניטלַא
 .רעדניק עקירעגנוה רַאפ

 הנינה

 ,רעדניק יד רַאפ סע גפארט ָאט
 ,דניק ַא טפָאלש טָא

 רעקניטלַא
 .ךיא עז סָאד סייוו ךיא
 .וד סָאװטע ךיוא םענ רָאנ

 הנינח

 ןטע ךימ טעב טינ -- ןרעגנוה ע"לַא זַא

 .םענייק ןופ רעמ רעכליב טינ ןיב ךיא

 יד טימ טּפָאמ ,דניק סלהרובד רעביא ךיז טגייב רעקניטלַא
 ,קירוצ קזז סכעד טדניברַאּפ ,םיא ןבענ גרַאוװנסע טגייל ,טנעה
 ,םוטש ריט רעד וצ ךיז טקור ,עציילּפ רעד ףיוא םיא טפרַאוורַאּפ
 ,דניק ןרעביא ךיז טגייב הנינח .ּפֶא .ןהנינח וצ םינפ ןט'מ
 ןוא להרובד ןיירַא טמוק סע .םעטָא ןייז ןירַא ךיז ןיא טפ;צז
 .טמַאלפרַאּפ םינּפ ןייז ,רעמע עלופ טימ עלעסָאי ריא ךָאנ

 להרובד
 .רעזייה עלַא ןופ טפיול עמ

 הנינח

 :ןעלעסָאי וצ

 .רעמ ןטרַאװ טינ

 !ןפור דנַאטשפיױא וצ קלתנצפ סָאד

 עלעסָאי
 ."לרעדורב ,ןפורעג ,ןיוש ןפורעג

 ,ףיוא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד

 .בוטש ןופ עדייב סױרַא ןליײא
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 ריפ דליב

 ןוילת
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 .גָאט ףוס .הסיפת ןופ ןרעױט יד ייב

 .?דייב

 : וגינ ןקידמיליהת ַא טימ

 --- חצנמל
 ףסוי ןב רעד
 ,רענייש ַא זיא
 ; רוביג ַא זיא
 ,רענעש ךָאנ ןוא
 רעקרַאטש ךָאנ ןוא
 עטלייוורעדסיוא ןייז זיא

 --- .תיליל
 --- ןדייב ןופ ןוא
 ,רעטסקרַאטש רעד --- ךיא
 ,רעטסנעש רעד --- ךיא
 .ןוילת רעד --- ךיא
 ,חצנמל
 ; רעגיז םוצ ביול
 ,קַאה ןיימ טכיול
 ! ןוז-טנווָא ןיא

 ,ןענירג רעדלעפ
 ,ןעילב רעדעס
 --- ןוז יד ןוא
 --- ,זיור עטיור ַא
 ךיז טגיוו ,ךיז טגיוו
 ,לגנעטש ריא ףיוא

 טגניז ןוילת

 ןייז ייב רעטכעוווילת



 ךיז טכַאמרַאפ ןוא
 ,טכַאנ רעד וצ
 ,קיכַאװ ביילב ךיא
 ןעילב ביילב ךיא
 רעדעס יד טימ
 ,טכַאנייב ךיוא
 --- ,חצנמל
 ;רעגיז םוצ ביול
 ,קַאה ןיימ ,טכיול
 !ןוז טנווָא ןיא

 ןעמוק טעװ דלַאב
 ,גוגמ ךלמ
 ןגוג ןריפ
 --- ,טייק ַא ףיוא

 ,הסיפת ןיא ייג
 ,ןגָאז רע טעוו
 ּפָא קַאה ןוא

 --- {ּפָאק ספסוי ןב
 ןייג לע ךיא
 החמש רעסיורג טימ

 ןקַאהּפָארַא ןוא
 ,ּפָאק ןייז
 ןָאט טלָאװ סָאװ
 רעגיז רעדעיא
 טפַאשקנעב רעד ןָא
 --- ? קַאה ןיימ ןופ
 --- ,חצנמל
 ;רעגיז םוצ ביול
 ,קַאה ןיימ ,טביול
 ףוז-טנווָא ןיא

 טלָאװ רע יוװ ,קיאורמוא ןוא טגרָאזרהאפ סולימרא איבנ טמוק סע
 .ןכוז ןצעמע

 ןוילת

 :ןסולימרַא וצ

 ? איבנ רעדורב ,וטסכוז ןעמעוו ,גָאז



 סולימרא
 :ןדירפוצמוא

 !רעדורב ַא ריד ןרָאװעג ךיא ןיב ןעוו ןופ

 ןוילת
 ,רעדורב ןייד ןייז וצ ןָא טייטש רימ זַא

 .ןןיטשנָא סוחי רעד סיוועג ריד געמ

 םולימרא
 ! ףיוא רעה

 ןוילת
 ,איבנ רעדורב ,רימ ביגרַאפ
 -- ,ךייר עניימ ןיא סַאּפש ךיז טליפ'ס ביוא
 ײשּפָא טימ ריד וצ לופ ךָאד ךיא ןיב ןתמא ןיא

 -- ,ףרַאש זיא קַאה ןיימ .ןיילַא ךיז וצ יו רערעמ ךָאנ
 ,טרָאװ ןייד זיא ,ךיא סייו ,רעפרַאש רָאנ
 ,קתצה ַא יו ךָאנ רעמ טקיטולבעצ טרָאװ ןייד

 ;איבנ רעדורב ,חילש ןייד יו רעמ טינ ךָאד ןיב ךיא ןוא
 -- ,ןבייהרעד קידה"לודג ןיוש וטסָאה ּפעק ליפיוזפצ
 --- .קַאזד ןיימ וצ ייז טכַארבעג ןיילַא ךתאנרעד
 -- תואיבנ טגתגזעג ןפסוי ןב ףיוא וטסָאה טָא
 .איבנ רעדורב ,ןרעוו םייוקמ טרָאװ ןייד עקַאט דלַאב טעוו

 טולימרא
 ;טגערעגפיוא

 .ןיינ .ןייג

 ןוילת
 ;טשַאררעביא

 ?וטסכוז ןעמעוו ןוא --- ?ןיינ ןייד טניימ סָאװ

 טולימרא
 ?ָאד טקרעמַאב טינ םענייק טסָאה

 ןוילת
 ,ןרַאּפש וצרעהַא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ רעּפע"לש

 :רעגעלטכַאנ ןוא טיורב טָאטש-ט'לעוװ רעד ןיא ןכוז ייז
 ןענַאד ןופ טגָאיעגקעװַא טנייה ןיוש רעטרעדנוה בָאה'כ
 ?ןצעמע ָאד טסכוז וד --- .ןײרַא דלפצוו ןיא
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 םולימרא
 .ןעניפעג טינ םיא ןָאק ןוא ךוז ךיא

 ןוילת
 ? ןעמעוו --- גלאז

 .לְסקַא סעסולימרַא ףיױא טנַאה ןיז קעװַא טגײל

 .טרעיורטרַאפ ױזַא טסיב

 טולימרא

 .טנַאה סנוילת סעד ךיז ןופ ּפָארַא טלסיירט

 .רימ ןופ טנַאה ןייד וצ טםענ

 ןוילת
 ? ריד וצ ןרירוצ ךיז טעו שרעדנַא רעוו
 ,טלעוו רערפגג ףיוא וד יו שטנעמ ַא ואוו ךָאנ ןַארַאפ ןעד זיא
 ?לכיימש פא ךָאנ ןוא טעלג ַא ךָאנ רעטקנעברַאפ ַאזַא
 וד יו ,רענייא ךָאנ ןעד ןַארַאפ זיא יצ

 ? דחּפ ןטלַאק ַאזַא ןליפ ןלָאז עלַא ןעמעוו וצ ,
 ;ריִמ רַאפ יװ ךָאנ רעמ ארומ ךָאד ןעמ טָאה ריד רַאפ
 ןעיורפ ייס ןוא רענעמ ייס ךיז ןטעב ךָאד רימ ייב
 ,גנוטכירניה רעדעי וצ רעהַא ןעמענטימ ייז "לתצז ךיא
 .ןעמולב טימ ךימ ןפרפב:וורַאפ ,רימ רַאפ ךיז ןקוב ןעיורפ ןוא
 -- -- .גנוטכירניה רעדעי ךָאנ ּפָא רימ ךיז ןביג ןוא
 ,טלעוו יד ביל טָאה ךימ לייוו

 טולימרא

 ? ןפילשעג יױזַא גנוצ ןייד ריד סָאה רעוו ,גָאז

 ןוילת
 ,איבנ רעדורב ןיימ ,ןײלַא וד שקַאט טָא

 ? טרָאד וטסעז ןעמעוו --- ןגיוא יד ןיא רימ טסקוק וד

 ,ןרעדנַא ןייק טינ ןוא ןיילַא ךיז טרָאד טסעז וד
 ,רימ וצ סָאה ןייד רַאפרעד

 סולימרא

 ,טלעוו רעד רָאג ףיוא ךָארברעביא רעיינ ַא טמוק סע --- ,גייווש ,ָא
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 ןוילת
 :קחח טימ

 !איבנ רעדורב ןיימ ,ךָארברעביא רעדיוו ןיוש

 סולימרא
 ! רימ ןופ קעװַא ,ןרעדורב וצ ןיוש ריד גונעג
 ,עייג סתאד ףיא ןקוק וצ ןופ ףוצרּפ ןייד וצ םענ
 !טכַאנ רעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקנָא דלַאב ףרַאד סָאװ

 ,עיינ סָאד רתמופ ןעמָאנ ןייק טינ ךָאנ בָאה ךיא --- ךיא ןוא
 --- .גֹוגמ ןופ העש עטצעל יד טמוק'ס :עז'כ רָאנ

 ןוילת
 ?וטסדער סָאװ

 םולימרא
 -- .ןָא טמוק גנורעדנע עטצעל יד

 ןוילת
 ןעמוק עיינ ַא טעװ ןגרָאמ ןוא -- ?עטצעל יד

 ,עטצעל :ןגָאז רעדיוו טסעוו וד ןוא
 -- -- .ןעמוק עטירד ַא טעװ ןגרָאמרעביא ןוא

 .גנַא ?ק-ןטייק ךיז טחעה זדסיפת ןופ

 סולימרא
 ?טסרעה וד

 .רעטנוא םיא טּפַאכ ןוילת ,ןלַאפ וצ ךיז טלקַאוװ

 ןוילת
 .ךיד ייטשרַאפ ךיא -- : איבנ רעדורב ,טינ לַאפ ,תצ

 סולימרא
 .טכיזעג סָאד רעביא ךיז טקעד ,טנעה סנוילת ןופ ךיז טײרפַאב

 ןוילת
 -- עז ךיא ,רעווש ריד זיא סע
 : איבנ רעדורב ,לזמ ןייד --- ,ַאזַא ןיוש זיא געוו ןייד
 טלעװ יד טָאה ןעגנורעדנע ,ןעגנַאגרעביא ליפ ױזַא

 ,ךיז ןענעק רימ סָאװ ,ןרָאי עלַא רַאפ טכַאמעגכרוד ןיוש

 תולואג ןוא תומחלמ ,ןדנַאטשפיוא ליפ ױזַא
 ;איבנ רעדורב ,תומחלמ עקיטנייה זיב
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 עלייוו עלַא ריד רעווש זיא'ס יװ ,ךיא ייטשרַאפ
 ,האובנ ןייד ןופ ךות םעד ןרעדנע וצ
 ;טרָאװ ןייד גנורעדנע רעדעי וצ ןסַאּפוצ ןוא
 לרוג ןופ ןיירַא טכיזעג ןיא ןקוק רעטיצ טימ
 ,ןעגנוריסַאּפ ןופ ןעניז םעד ןּפַאכפױא וצ
 --- ךָאנ קינייו זיא סָאד ןוא ;ןקיטכערַאב ךיילג ןוא
 ,ןביולג םעיינ ַא ךרוד יו ױזַא ןרעוװ טּפַאכרַאפ טזומ וד
 -- .תובהלתה ןופ רעייפ טימ טרָאװ ןייד ןדניצנָא ןוא
 ,גוגמ ןגעוו ןגָאז עטוג תואיבנ גָאט בייהנָא ןיא
 -- .ףסוי ןב ןטּפשמרַאפ םעד ןגעוו --- טנװָא ןיא ןוא
 ,איבנ רעדורב ,הכאלמ עכעליירפ ןייק טינ ,ערעווש ַא
 ; ןעמַאװצ רעלצנעטכָאנ ןוא רעייגסיוארָאפ ןייז וצ
 -- ,איבנ רעדורב ,ךעליירפ זיא רימ ןוא ,טוג זיא רימ ןוא

 ! רעזדלעה ע"לַא רתאפ ןוא ןטייצ עלַא רַאפ --- קַאה ןיימ

 םולימרא
 .ןגיװשטנַא רעו -- ךיד טעב ךיא

 ןוילת
 .איבנ רעדורב ,ךיא גלָאפ --- ךימ טסטעב וד

 םולימרא
 .הסיפת ןופ ןפסוי ןב יײרפַאב

 ןוילת
 ןליפרעד טינ ךיא ןָאק השקב יד טָא

 סולימרא
 !לעפַאב ךיא ,טינ טעב ךיא
 ,רעמ גוגמ טינ זיא גוגמ לייוו

 :ןובשח םעד ריפ ךיא --- ,ךיא ןיב סָאבעלַאב רעד
 -- .ךיז טקידנע הלודג סגוגמ ןופ טייצ יד

 ! הסיפת יד ףיוא לַארּפ

 ןוילת
 .איבנ רעדורב ,טינ ןָאק ךיא

 .תולוק ךיז ןגָארטרעד טָאטש ןופ

 םולימרא
 ! המוהמ ןופ ןעיירשעג טייז רענעי ןופ טסרעה וד
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 ןוילת
 ,רימ ן"לעפעג ןדנַאטשפיוא ,הברדא .,ָא

 .טרעהעג טינ תונחמ ןופ ץנתפאט םעד עקַאט גנַאל ןיוש

 .טייקפַאלזע ןיא ךיז טלקַאו איבנ רעד יװ טעז

 ?קיטשרָאד יצ ,קירעגנוה טסיב ?ריד טימ זיא סָאװ
 ,ץלַא בָאה ךיא -- ךָאד טסייו וד :גתאז ,ךיז םעש טינ
 -- .ןטיירג םעלַא טימ קלָאפ סָאד טגרָאזַאב ךימ לייוו

 .טנַאה ןיא ןיוו רעכעב ַא טימ קירוצ טמוק ןוא לענש ּפָא

 .קנירט ,םענ

 טולימרא

 ,הנינזד ןָא טמוק סע טשרע; ןפיל יד וצ ןגָארטוצ סע ליוו ,טמענ

 .הנינח ףיוא טגנערטשעגנָא טקוק םולימרַא

 ןוילת
 : איבנ םוצ

 ?סנױוַא רע זיא רעו ! טביא טסנָאק וד

 חנינח

 .ָאי .ךימ ןָאק רע

 ןוילת
 .טינ יטשרַאפ ךיא .רעפטנע ?וטסגייווש סָאװ

 הנינח
 .ןייטשרַאפ טסעוו

 ןוילת
 .רעלענש סָאװ ּפָא ךיז גתארט ,ןענַאד ןופ קעוות

 .לבלובמ

 .ןקָארשעצ ױזַא טסיב --- ,רעדורב .,איבנ ,ָא
 ?סנױזַא רע זיא רעו ? רעכיז ױזַא רע טקוק סָאװ
 ,עלייו עֶלַא םיא טיצ הסיפת רעד וצ וצרעהַא
 .טנייה לָאמ עטשרע סָאד טינ ןיוש

 ןהנינח ףיױא קערש טימ טקוק
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 םולימרא

 :הנינח וצ רעכעב םעד סיוזאצ טקערטש

 ,ךיא עז ,ןקורט ןענייז ןּפיל ערעייא ,חרוא 'ר ,טקגירט

 ןוילת
 :רעביא טקַאה

 ןעקנירט םוצ ריד רַאפ טכַארבעג ןייו םעד בָאה ךיא

 הנינח

 ןענידַאב ךימ ךיוא לָאמַא געמ עמ

 ןוילת
 :בָארג

 .ןעמ געמ יאדווא

 .קַאה יד ףיוא טבייה

 ! סאצוו טימ טָא

 הנינח
 : קיאור

 -- -- עקַאט --- רשפא ןוא

 ןוילת
 :ךיז רעסיוא

 .ךיא גָאז ,ןענַאד ןופ קעוװַא

 טמוק סע .ךַאילש ןופ ןלַאנגיס'רעטיימורט ךיז ןרעהרעד סע

 זי ךיז טפעלש ןדנובעגוצ דרעפ ןייז וצ .גוגמ קידנטייר ןָא

 ןטיילגַאב תולייח .גוג רענעגנַאפעג

 םולימרא
 ;םױא טפור ,רעכעב םעד ףיױא טבייה

 !עגר עסיורג יד טמוק סָא

 גונמ
 ,איבנ ,ןעמָאנ ןייד טסיורגעג ןייז לָאז
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 סולימרא

 :טפַארק טימ

 ! יז ןטלָאשרַאפ --- וד ןוא

 תונמ

 : טפעלפעג

 ? איבנ םעד טרעהעג טוג ךיא בָאה יצ

 סולימרא
 !ייִז ןטלָאשַאפ !יײז ןטלָאשרַאפ ! ייז ןטלָאשרַאפ

 ,לייז ןשיוצ קערש

 ;ףוס ןגעװו האובנ יד זיא סהאד טָא

 ןטכענ ןופ רעקיטולב טנייה טקוק הדנבל יד

 ,הנבל רעד ןופ רעקיטולב -- רעטרעװ עניימ ןוא

 גתונמ

 .ךרעפ ןופ ּפָארַא טגנירפש

 ! גייווש

 םולימרא

 ןיוש ןפלעה טינ טעװ ןגייווש סָאד

 הוומ

 .טשטנעבעג ךימ וטסָאה ןטכענ טשרע

 םולימרא

 .הללק יד טמוק'ס ןוא .,טנייה זיא טציא ןוא
 ,ןסירעצ טינ זיא ןעגנוריסַאּפ ןופ רדס רעד
 :ןרעװו ןסירעצ טינ לָאמנייק טעוװ ןוא
 ! םיא וצ ייוו --- ,ןעמענַאב טינ רדס שבעד ןעק סע רעוו ןוא
 --- ,ן'גֹוג ןטדימשעג ַא ןטייק ןיא טסריפ וד
 ,ןיילַא ךיז ףיוא ךיוא ןטייק יד ףרַאװרפמאפ

 גונומ

 ,סרעטיימורט ,יעה !רעטעררַאפ !וד רענגיל ,וד

 ! דייר ענייז טלמוטרַאפ
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 םולימרא
 .ןפלעה טינ טעװ סע

 ,סע סיגעצ ןוא ךיא םענ טָא --- ,ןייו רעכעב םעד טסעז וד
 -- ,ךיא טערטעצ סיפ יד טימ רעכעב םעד

 .םיפ יד ץימ םיא טערט ,דרע רעד ןצ רעכעב סעד טפרַאװ

 ןרעו ה"לודג ןייד טעװ ןטָארטעצ ױזַא

 ,קיביײא ףיוא טשיװעגּפָא ןוא טקעמענּפָא ןוא

 ?ונמ

 !םיא ּפעק --- ?ןוילת .,וטסיב ואוו

 סולימרא
 ןָא טמוק קלָאפ סננוד .רַאה ןיימ ,טעּפש-וצ עלעסיבַא
 .דנאטשפיוא ןיא קלָאפ סָאד ? טסרעה וד

 גונמ

 !ןיירַא טָאטש ןיא ,סניימ לייח --- ? דנַאטשפיוא ןיא

 טפעלש ,טעּפמיא טימ טשיימש ,דרעפ ןייז ףיוא ףױרַא טגנירּפש
 : קידנגָאי טיירש ,ןגוג

 !ןוילת --- !ּפָאק ספסוי ןב --- !לענש

 טלײא סע .ּפָא סולימרַא ךיוא .םיא ךָאנ לייח .טָאטש ןיא ּפָא

 טיטוע רעכלעוו ,ןילת םוצ טפיל רע .הנינזד קירוצ ףױא

 טנַאה ןיא קַאה רענעבייהעגפיוא ןַא טימ הסיפת ןופ רעױט סייב

 .רעױט ןיא ןײגוצנירַא טײרג

 הנינח

 :לוק ןיא הרובג ןוא טייקרעכיז טימ

 !ןרירוצנָא ןגנבו טיִנ ּפָאק ספסוי ןב

 ןוילת
 .ןעמענּפתארַא ּפָאק םעד ריד לעוו'כ

 .עלעסָאי ןָא טמוק קיטייצכיילג .ךיז טסעמרַאפ

 עלעסַאי
 ! קַאה יד ּפָארַא זָאל

251 



 ןופ לבלובמ ןוילת .טנַאה סנוילת ןופ קַאהד יד סיר ַא טיג

 יד טכַארטַאב עלעסָאי .ףױנוצ ךיז טעשטרָאק םעלַא םםעד

 ,ךרוד םיא טייג רעטיצ ַא ,קַאה

 ?ןבעגעג קַאה יד ריד טָאה רעוו ,גָאז

 ןוילת
 ? רעוו ךימ טרַא סָאװ --- ?רעוו ךייש סב
 --- .ךיא ןיד םבענעי וצ --- רַאה זיא'ס רעוו לייוו
 -- .טינ טרַא ךימ ,טוג ,ונ ,טמוק דנ:טשפיוא ןַא ,עז ךיא

 עלעסָאי
 ?וטסייו יצ --- ,קָאה יד ,יז זיא טלַא יו

 ןוילת
 :רעטכעלעג ןופ טכייק

 .ןדייז רעטלע-רעטלע ןייד ןופ רעטלע יאדווא

 .םלוג ַא ױו סעּפע תוישק ךימ טסגערפ וד

 עלעסָאי
 :ךיז רעסיוא

 ! לָאמַאכָאנ גָאז --- ? טגָאזעג וטסונה סָאװ

 ןוילת
 ? ריד טימ זיא סָאװ

 עלעסָאי
 ! טינ ךייק א

 ןוילת
 יקַאה רעד ןופ ןגיוא יד ּפָא טינ טסייר וד ,עז ךיא

 ? ענייד עטנַאקַאב ַא -- יז זיא סָאװ

 עלעסָאי
 :לוטיב טימ .םיפ סנוילת םוצ קירוצ קַאה יד רעדיילש ַא טוט

 !ַאנ

 ןוילת
 .יזַא ריא טימ םוא ךיז ףרַאװ טינ

 -- .עט"לַא ןַא ,עקילייה גצ קַאה ַא
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 ןטלַאהעג יז ןבָאה רעגניפ עקידסוחי ליפ יױזַא
 ,ןפילשעג יז ןבָאה תורוד ליפ יוװַא
 .טעק עקידסוחי ליפ ױזַא ףיוא יז טרַאװ רעטציא ןוא
 ,ןדייב ךייא ןופ הּפצוח יד טלעפעג רימ --- ךייא גָאז ךיא
 םיאנוש עלַא ןוא רימ ןגעקטנַא ךיז ןלעטש ןעמוק וצ
 .ענױזַא דייר ענדָאמ טימ
 -- ,דנַאטשפױא םעד וצ תוכייש ַא ךייא ןיא ריּפש ךיא
 ,ןגיז ייב טלַאה ,ךיא ליפ ,דנַאטשפיוא רעד

 ,ןגיז סאו ,יד רתמאפ לָאמעלַא ײשּפָא בָאה ךיא ןוא

 --- ג ךייא רַאפ ךיוא ײשּפָא ןיימ טסקַאװ זיא
 + גָאז ןוא ךייא רַאפ ךיז ְךיא גיינ טָא
 ןרעה עניימ ,ןעניד וצ טיירג ןיב

 :ךיז טגיינרַאפ

 ,ןפסוי ןב ביל בָאה ןיי-לַא ךיא ,ארומ טינ טָאהד ןוא

 ןײרַא לדייב ןייז ןיא ּפָא

 עלעסָאי

 :ךיז וצ ךָאנ ןעמוקעג טינ

 .ןגיוא יד רַאפ לקנוט גנולצולּפ ןרָאװעג

 ---  טנַאמרעד ךיז סקילָאמַא ט"לַא-טלַא סעּפע ןָא
 -- -= -- ןבייהעג ?צזַא קַאה ַא לָאמַא ןיילַא
 -- האנש ןיא --- יירשעג ןיא --- גנולפייווצרַאפ ןיא ,טנלע ןיא
 --- ןלַאפ רעזייה ןוא -- טולב ןוא -- ּפעק -- ּפעק ליפ ױזַא
 .ךיז ןענָאמרעד וצ ךעלקערש -- -- ן"לַאפ ןשטנעמ ןוא

 הנינח

 .קַאה עקידנגרַאמ יד ךיוא ןעצז ןגיוא עניימ ןוא

 עלעסָאי
 ? וטסדער סָאװ

 הנינח

 ,קַאה יד ןדיימסיוא טינ טעװ הלואג יד ךיוא לייוו

 עלעסָאי
 ? ךיז וטסקערשרעד
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 הנינח
 .ָאי

 עלעסָאי
 ? טסרעיורט ןוא

 הנינח

 .רעייז

 עלעסָאי
 ?רבדמ ןיא קירוצ טסליוו וד

 הנינח

 : ףרַאש

 .ןיינ

 עלעסָאי
 :טרעדנעעג

 -- .לרעדורב ,ךעליירפ רעדיוו טרעוו רימ ןוא
 ,טוג רעדיוו ןיוש ,טָא ןוא --- ךיז סעּפע ןָא טנת:מרעד
 ןסעגרַאפ ליו ךיא .ןיוש ןסעגרַאפ ,טָא ןוא
 ,ךעליירפ ןייז לױו ךיא .ןרעיורט טינ ליוו ךיא

 טימ םינפ'ס טקעדרַאפ ,טנ?אוו ןזצ ןָא ךיז טנעל הנינח יו טעז

 טלַאפַאב ןעלעסָאי .טרעטיצ ףוג רעצנַאג ןייז יו ןוא ,טנעה יד

 .סעכ ַא

 ."ליפוצ טסרעיורט וד ? ריד טימ זיא סָאװ

 --- .ןדיילרַאפ טינ סע ןָאק ךיא .ןגָארטרַאפ טינ סָאד ןָאק ךיא

 .ןרעיורט סָאד טנייפ בָאה'כ

 הנינח

 :ןָא םיא טקוק

 ? טנייפ וטסָאה רעיורט ןיימ ךיוא

 עלעסָאי
 .טגייוװע

 הנינח

 .טנייפ ךימ טסתאה וד זַא ,ןפָא ןיוש גָאז ,ונ
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 עלעסָאי
 .טגיױש

 הניגח

 ? שבינּפ ןיא ךיילג טינ רימ וטסקוק סָאװ ןוא ?וטסגייווש סָאװ

 עלעפָאי
 : טלמַאטוערַאפ

 ,רימ ביגרַאפ ,לרעדורב ,רימ ביגרַאפ

 ןָאטעג טכַארט ַא סטכעלש סעּפע עקַאט בָאה'כ

 -- .ריד ןגעק הבשחדמ ערעטצניפ ַא

 הנינה

 .ןפָא דער --- --- .טליפרעד ךיילג סע בָאה ךיא

 עלעסָאי
 .ןגָאז וצ יו טינ סייוו ךיא --- ,לרעדורב ,טינ סייוו ךיא

 -- -- רעיױרט ןטלַא םעד ךיז ןופ טגָאיעגקעװפצ םיוק בָאה'כ

 ,ןגרָאמ םעד ןיוש רעיורט טימ ןָא טסליפ ןוא וטסמענ זיא

 הנינח

 !ןדייל טינ סָאד וטסליוו זיא

 עלעסָאי
 ; ףרַאש

 ,ןייג

 הנינח

 .ןרעו אנוש ַא טסעװ וד זַא ,ןגיוא ענייד ןיא עז ךיא

 עלעסָאי
 ? ןעמעוו

 הנינח

 ,רימ

 עלעסָאי
 ? לרעדורב ,וטסדער סָאװ

 הנינח

 :ןײ-לַא ךיז וצ ױװ

 .טיג רעיורט ןייק טסליװ וד .דיירפ טסליוו
 .תוירחא זיא רעיורט ?רעיורט זיא סָאװ ןוא
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 -- --- .ןטייצ עלַא רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ ,ץלַא רַאפ
 ,ךס ַא ,ךס ַא .דיירפ ריד טמוק סע ,ָאי ,ונ
 ,רעטצניפ רעד ןיא ןגיל רַאפ .רכש ריד טמוק סע

 -- --- גטיױט ןגיל רַאט

 -- .ןס ַא קילג ריד טמוק סע ,דיירפ ריד טמוק סע
 ; טשיגרָאג טמוק רימ ןוא
 -- -- ?טיוט ןגעק טנילע-:רבדמ זיא סָאװ לייוו
 ,אמתסמ ,ךיוא ךיא ףרפצד -- ןעמוק סעּפע לָאז רימ זַא
 ,טיוט ןוא שינרעטצניפ ןכוזרַאפ

 עלעסָאי
 ?לרעדורב ,וטסדער סָאװ

 ןרַאּפש ןעמענ ןרעייפ .ךיז ןגָארטעצ ןעײרעסײױש ןופ ןכורבסיוא

 .טנעזד יד רַאפ ןהנינח ןתצ טּפַאכ עלעסָאי .למיה םוצ

 ,ביל ךיד בָאה ךיא ,לרעדורב ,ָא

 הנינח

 .טָאטש רעד וצ ךיז זָאל

 ,ןייז ןטרָאד ןפרַאד רימ

 .ּפָא עדייב
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 ףניפ דליב

 רענעגנַאפעג

 רצ טייטש ןושייק ןיא טיירדעגנייא ףסוי ןב חישמ .לעצ'הסיפת

 .םנוֲא .תיליל ךיױא .טנַאװ ַא וצ טדימשעג

 ףסוי ןב חישמ
 --- ,תיליל ,ןשָאלרַאפ ךיז טָאה *לַארטש רעטצעל רעד
 ןייז טיירג ןפרַאד רימ .ןָא טמוק העש עטצעל יד

 הדנוא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ןוילת םעד ןענעגעגַאב

 .ץלָאטש ןוא טייקיאור טימ

 תיליל

 ; טלפייווצרַאפ

 ! ןברפנטש טינ ליוו ךיא

 ףסוי ןב חישמ
 רעכעלנייפ רימ זיא ןענייּפ עלַא ןופ

 ,רעד"טפקה יירשעגסיוא ןייד

 תיליל

 .לָאמַאכָאנ ןעיירש לעוו'כ
 ןּפערככרוד לָאז יירשעג ןיימ זַא ,לָאמַאכָאנ ןוא

 ןריט יד ןוא רעסע"לש יד ,טנעוװ יד

 - :ךרוד ןוא ךרוד ףיוא דרע יד ןכעטשכרוד ןוא

 ! ןברַאטש טינ ליוװ ךיא

 ףסוי ןב חישמ
 .טיִנ ןברַאסש רימ
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 תיליל
 -- .עז תמא םעד .טציא רעטרעוו טימ טינ ךיז ליּפש ,ָא
 ָאד .ןיוש זדנוא טימ ָאד זיא טיוט רעד
 ,ךעלכענק עטרַאה יד טימ רע טּפַאלק טָא ,רע טעזױּפ טָא
 .טרעווילג סניימ בייל סָאד .םורַא ךימ רע טמענ טָא

 ףמוי ןב חישמ
 ,טסיירט ַא ןייז ריד טייקיאור ןוא דלודעג ןיימ לנאז

 תיליל
 טציא רעטיב זיא טסיירט יד .טינ ךימ טסיירט ,ָא
 ןבעל .ןבעל לו כ .ריד ןופ טמוק סע ןעוו וליפא
 .איבנ רעד -- רע וליפא .ךיד ע"לַא ןבָאה ןטַאררַאפ
 ןעמָאנ ןייד טמירעג ,ריד רַאפ טינקעג
 ,ןגָארטעג טרָאװ-הלואג ןייד ןעמעלַא וצ
 ,טנעה סגוגמ ןיא ךיד ןבעגעגרעביא םעדכָאנ ןוא
 .רעקינייּפרפאפ-טלעוו ןדליוו ןופ טנעה יד

 ףסוי ןב חישמ
 .ךָאנ ןעמוקעג סיגנ זיא טייצ ןיימ זַא --- ,ךָאד טסרעה ,ונ

 תיליל
 ףיוא-בייה טיוט ןרַאפ שטָאכ --- !טייצ ןייד --- טייצ ןייד
 גנוקידיילַאב ןייד ,ןרָאצ ןייד ףרַאװ ןוא ,לוק ןייד
 ,רעמ ףסוי ןב טינ וטסיב יצ --- .טייצ רעד ןופ םינּפ ןיא
 ?דרומ רעצלָאטש רעד ,רענעפורעג רעד ,רעטלייװרעדסיױא רעד
 ?החמש טימ טנעה יד ףיוא ןגָארטעג טינ ךיד קלָאפ סתצד טָאה יצ
 ?הרובג ןייד ןוא ןעמוקעגניהדַא הדירמ ןייד זיא ואוו ,ָא
 רעסעלש ןוא טנעוו עלַא ךרוד טנמ:ה סָאװ --- לוק ןייד
 ,רענוד ַא ךרוד ךיז טסייר'ס יו ךיז ןסירעג
 .ךיז ןיא טקיטשרעד ,לָאמַאטימ ןרָאװעג "ליטש זיא
 ,גנולק ןייק ,ריר ןייק .בייל ןייד ףיוא ןעור ןטייק יד
 ,ןלַאפעגּפָא ןטלָאװ ענייד רעדילג עלַא יו ױזַא

 .העש רעטצעל רעד ןיא הענכה ןייד ,טייקליטש ןייד טקערש ךימ

 ףסוי ןב חישמ
 ,ץייר טינ ,ריד ךיא גָאז ,טייקליטש ןיימ ץייר טינ

 .טרַאו ךיא --- רָאנ ,ןטייק עניימ ןסיירעצ ןָאק ךיא

 ,הרובג ןיימ טציא זיא סתאד טָא --- דלודעג
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 תיליל
 ןּפיל ענייד ףיוא ריד וצ טמוק יווװ --- ? דלודעג

 -- ? ךעטרעוו עלַא ןופ עטסואימ סָאד טרָאװ סָאד

 -- ? ןבערבעצ דלודעג סָאד ןעמוקעג טינ וטסיב יצ

 ףסוי ןב חישמ
 ,םעד ןופ דלודעג --- .ד"לודעג ןימ רעדנַא ןַא ָאד זיא'ס
 ץרוחוכ ענייז טרעטייל סָאװ ןוא טלמַאז סָאװ
 -- ,טמוק עגר עטצעל יד .טױט ןרַאפ וליפא
 .ןטרַאװ וצ ףיוא טינ רעה ךיא --- ןגעווטסעדנופ

 תיליל
 ? ןעמעוו ףיוא

 ףסוי ןב חישמ

 .ןעמעוו ףיוא טסייוו וד

 תיליל
 : גנוטכַארַאפ טימ

 ? דוד ןב רעד -- ?הנינח רעד רעדיוו ןיוש
 ּ! הּפרח ַאזַא ןגָארטרַאפ וצ חוכ ןעמ טמענ ואוו
 הדירי ַאזַא וצ ןייגרעד לָאז ףסוי ןב
 ךיז ןופ ןוא ןשטנעמ ןופ קילג סָאד ןעגנעהנָא וצ
 ,טינ טעז רענייק ,טינ ןעק רענייק ןעמעוו ,םםענייא ןָא
 ,םולזד רעטכַארטעגסיױא ןַא רָאנ זיא סָאװ ,םענייא ןוצ
 --- .גנונעפָאה עשירעריפרַאפ ַא ,עטייוו ַא

 ףסוי ןב חישמ

 -- טנעקרעד ךימ ןבָאה ןשטנעמ רעדייא --- ןיב ךיא ךיוא
 .גנונעפָאה עטכַארטעגסױא ןז ,ןעוועג רָאנ םולח ַא

 תיליל
 רערעדנַא ןייק טינ ןוא וד זַא ,ךיז ןיא טינ וטסביילג יצ
 ? ה"לואג יד ןעגנערב ןעמוק טָאה טפרַאדַאב

 ףסוי ןב חישמ
 ןרעדנַא םעד ןיא ךיוא ביילג ןוא ךיז ןיא ביילג ךיא

 ? ךיא ןיב סָאװ ןדוד ןב ןָא ?תיליל ,ךיא ןיב סָאװ םיא ןָא
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 תיליל
 -- .עז ךיא ,וטסיב ןדחּפ ַא

 ? ךיז טריפרעד וטסָאהד סָאװ וצ

 ,.רעייגרתאפ ַא רָאנ טסיב וד זַא ,קנַאדעג ןטסואימ םוצ

 ןגעו ןופ רעטערטסיוא ןַא ,רעשירַאנ ַא רעגָאזנָא ןַא

 ןד זַא ,טסייה סָאד :ןרעדנַא ןכא ןצעמע רַאפ

 -- ,רעשלַאפ ַא רָאנ ,חישמ רעתמא רעד סינ טסיב

 -- ,ןערעדנַא רעד -- רע ויא רעתמא רעד

 ףסוי ןב חישמ
 ,טינ קיניײּפ .ָא

 תיליל
 .רַאפרעד ןקינייּפ ךיד לעװ ךיא ,לעװ ךיא

 טייהיירפ ןופ ןוא הדירמ ןופ ןעמָאז יד
 הלואג סנעמעלַא וצ געוו םעד ,טייזעג וטסָאה
 ,ןבייהרעד ןעמערָא םעד --- ,טקעלּפטנַא וטסָאה
 .טרעדי"ילשעג דרע רעד וצ רעשרעה יד ןוא עכייר יד
 ,טולב ןסתצגרַאפ ןיילַא ,טפמעקעג ןײלַא ,ןָאטעג ןײלַא ץלַא טסָאה
 ןטיירג םעלַא ףיוא -- רערעדנַא רעד -- רע ןעמוק טעװ טציא ןוא
 ּפָאק ןפיוא ןָאטנָא םיא ךָאנ טסעװ ןיילַא וד ןוא
 ,קדצ ןופ ןוא השודק רענייר ןופ ןיורק יד

 -- עשר -- ןעמָאנ םעד טימ ןעקנַאדַאב רַאפרעד ךיד טעװ רע ןוא
 דנַאנַאכָאנ ענייד ןּפיל יד טציא וליפא ךָאד ךיא רעה טָא
 --- ,ךוד ןב ,םוק ,הנינח ,םוק .ָא :ןרעטסילפ רעטיצ טימ

 --- ןזייווַאב רעהַא ךיז רע ?לָאז ,ןעמוק רע לתבז ,ונ |
 שטָאכ טיוט ןיימ רַאפ ןענָאק לָאז ךיא זַא

 .םינּפ ןיא ןעיײּפשנײרַא םיא האנש עצנַאג ןיימ

 ףסוי ןב חישמ
 ? תיליל ,רעמ ביל טינ ךימ וטסָאה יצ

 תיליל
 ,ןטלייורעדסיוא םעד ,ןפסוי ןב ביל בָאה'כ |

 ןצלָאטש םעד ,ןקיצנייא םעד
 .לרוג ןייז ןיא תופתוש ןייק טינ םענייק טימ טכַאמ סָאװ

 ףסוי ןב חישמ
 .תופתוש יד טָא טנכייצעגנָא בָאה ךיא טינ
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 תיליל

 ,ריד רַאפ רעכעלדנעש ןוא ךָאנ רעגרע זיא -- ?וד טינ

 ,טקעלּפטנַא ןוא טנכייצעגנתצ סע טָאהד איבנ רערטיכ רעד
 ,גֿבַאלש ַא יו טפושיכ ןוא םורַא טכירק סָאװ ,רעד טָא
 ,קירוצ טמוק ןוא ,ּפָא ךיז טגָארט ןוא ,סיב עא טוט ןוא
 --- ,קיבייא ףיוא ןעמעילַא טפושיכרַאפ ןוא רעדיוו טפושיכ ןוא
 תופתוש עניימעג ,עכעלסעה יד טָא ןעמונעגנָא טסָאה וד ןוא
 ,ץרַאה ןיא דנואו ַא יו סע טסגָארט ןוא ,דלַאװג טימ
 ,ךימ יא ,ךיז יא ןסעומשנייא ךָאנ טסליװ ןוא

 ,גנַאגרעביא ןַא ,רעיײגרָאפ ַא ןייז וצ רַאג ךעלקילג טסיב וד זַא
 ,וטסיב דרוי ַא ,טומ ןייד זיא ןגפפ:לשעג
 ,טיוט םבוצ ךיז ןּפעלש וטסעוװ דרוי ַא יו ןוא

 ףסוי ןכ החישמ

 ?;ץרַאה ןייד ןיא םימחר לקערב ןייק ָאטינ ןיא יצ

 תיליל
 !טציא וטסליו םימחר -- ?םימחר טסליוו

 ,םימזרדר ןייק טינ ןוא טכַאמ ,טכַאמ ליוו'כ
 ,ןברַאטש טינ ליוו'כ ןוא

 ףסוי ןב חישמ

 ?ןָאט ךיא לָאז וטס"ליוו סָאװ

 תיליל
 ץרַאה ןופ סױרַא סייר ! ןהנינח טלישרפצפ
 --- .ןדוד ןב וצ ענייד טפַאשביל !עטסדנימ יד

 ,טרַאװ יז

 ?ןטסגייוש סָאװ ?טינ וטסליש סָאװ

 ?ןצרַאה םוצ ּפָארַא ּפָאק ןייד ױזַא טקניז סָאװ

 -- ?רימ וצ יו רעסערג דוד ןב וצ טפַאשכיל ןייד זיא יצ

 ? וטסגייווש סָאװ

 ףסוי ןב חישמ

 .טגיױוװש ,ּפָאק םענעקנוזעג ַא טימ
 ל=
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 תיליל

 תיליל

 ,רעהַא םוק --- ,ןוילת ,ןוילת
 -- .סיוא ךימ זייל ,ךימ םענ ,לאוג ןיימ וד ייז
 --- ?ןוילת ,וטסיב ואוו

 .ריט רענעסָאלשעגפיוא ןיא ךיז טזיױו ןוילת

 .רימ וצ רעהַא םוק
 .ןוילת ,ןצנַאגניא קעװַא ריד ךיז ביג ךיא
 --- .ה"לואג יד ןעווַארּפ ןעמַאזוצ ריד טימ
 --- .ףייֵל ןיימ ןופ הלואג יד ,עתמא יד
 .ןתח ןיימ וד ייז

 .םַאזגנַאל ךיז טרעטנעענ ןוילת

 ;טייק ןופ ּפתז ךימ סילש .רעטסיירד ,רעטנעענ טבוק

 ןענערב עניימ ןקַאב יד סייה יוװ עז ,תצנ
 ,רימ ןופ דיילק ןיימ ּפָארַא סייר ,ַאנ
 ,ךימ גָארט ,סמערָא ענייד ןיא ךימ רעמַאלקרַאפ
 רימ טימ גיל ןוא ,קרַאמ ןטימ ןפיוא ךימ גנערב ןוא
 רימ טימ גניז ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ
 | -- .הלואג רעתמא ןופ דיל סָאד

 טימ ריא וצ ךיז טרעטנעענ טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןילת

 ַאלק רע .רעטנורַא ךיז טזָא 7 קַאה יד .טנַאה ןיא קַאה רעד

 ריא ןיא ןירַא ךיז טגייז ,סמערָא ענייז ןיא תיליל ןייא טרעמ

 ןץד טימ .וצ טקוק ,רעטרעדיועעגפיוא ןא ,ףסוי ןב .םינפ

 ,טייק יד .סיר ַא ךיז רע טיג הרובג רעטגנערטשעגנָא רעצנַאג

 -רַאפ ַא .ךָאנ טזָאל ,טנַאװ רעד ןצ ןצ םיא טדימש סָאװ

 ךיז רע טיג ,סיפ ענייז ףיוא סָאװ ,ןטייק יד ןיא רעטרעטנָאלּפ

 ןייז ןוא ּפָא טגנירּפש ,סנטיײצַאב ,רענעי .ןוילת םוצ ףרגלװַא

 ,גנוטסעמרַאפ ןיא ןבייההעגפיוא רעדיו ןיא טנַאה ןיא קַאוד

 : גנוקיצטנַא טימ

 ,רעניימ רעביל ,רעניימ רובג ,ָא

 ,ביל בָאה ךיא סָאװ ,רעד רעדיוו טסיב

 --- .ףסוי ןב רערַאבגיזַאב-טינ ,רעצלָאטש רעדיוו טסיב
 --- .טלָאװעג ךיא בָאה סָאד טָא ,טניימעג ךיא בָאה סָאד טָא
 --- ,יירפַאב .ךימ רעטציא ךיוא יײרפַאב
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 : ןוילת םוצ

 ,קעװַא --- וד ןוא

 ןוילת
 : ןפסוי ןבוצ

 --- ,רובג ַאזַא תמא ןַא ףיוא טסיב וד זַא

 --- ;ךעהַא טרַאּפש דנַאטשפיוא ןיא ק"לתאפ סָאד זתצ ןוא
 -- ,רעיט-הסיפת םעד טכערב ןעמ -- טסרעה וד
 -- ?ןָאט וצ סָאװ רעטציא ָאד ךיא בָאה סָאװ זיא

 : תיליל וצ

 --- .קנַאד א ריד ןוא

 .םערוטשש ,ײרעּפַאלקעג ,ןסיורד ןופ למוט טרעה עמ .ּפָא

 ףסוי ןב חישמ
 ,רעהַא טמוק דנַאטשפיוא ןיא קלָאפ סָאד
 ! טמוק טייהיירפ ,תיליל .ָא

 תיליל
 .טייק יד סיירעצ .טרַאװ טינ ,וד ךימ יירפַאב

 ףסוי ןב חישמ
 ,ןטייק ןכערב ןופ דיירפ יד קלָאפ םייב ןעמענוצ טינ

 ,תיליל ,?לסיבַא ךָאנ ןטרַאװ --- ליֿפױזַא טרַאוװעג
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 סקעז דליב

 דוד ןב---ףסוי ןב

 ןרעיפ-עגנוצ טייז רענעי ןופ .טכַאנ .ןרעױט-טָאטש יד ײב

 'טפיוזד ןופ טשייז ַא ןָא טגיײלעגּפָא .ןירַא למיה ןיא ךיז ןסייר

 ענייא טעילוטעגנייא ,רעדניק עזָאלמיײה הנחמ ַא טקיל ךקשילש

 .טכַאוו ןוא יז רעביא טציז להרובד .ערעדנַא יד וצ

 להרובד
 ,ךעלרעדניק ,טגיל
 ןגיוא יד וצ טכַאמ
 ןציז לעװ ךיא ןוא
 ,ךייא ןטיה ןוא
 ,ךיז ןעמ טגָאלש טָאטש ןיא

 -- ןענערב רעזייה ןוא

 ָאד ןפָא"-לש רימ ןלעוו
 ,זָארג םענירג ןפיוא

 לגניי
 ,טמוק חישמ יוװ ןעז ליוו'כ

 עלעדיימ
 .ןחישמ ןעז ךיוא ליוו ךיא

 עלעריימ טייווצ
 ןעזעג ןיוש םיא בָאה ךיא

 לגניי
 .טרָאד רעייפ ןיא זיא רע

 לנניי טייווצ
 --- .הסיפת ןיא רָאג זיא רע
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 עלעריימ טייווצ
 .רערעדנַא ןַא זיא הסיפת ןיא

 לגניי טייווצ
 ןעגנילק ןטייק -- טרעה ריא

 להרובד
 .ךעלרעדניק ,טפ:אזלש
 --- .עניימ ריא טנייז עלַא

 ,ןגָארט ןופ רעצ
 --- ,ןריובעג ןופ רעצ
 םעֶלַא טבעד ןופ זיא סָאװ
 --- ?ןרָאװעג טנייה
 ,ךעלרעדניק ,טפָאלש
 -- .,ֹוצ ךייא קעד ךיא
 ךייא רעביא טצנַאט סע

 -- :ןעמתצלפ ןופ ןייש יד
 טכַאמעג ךימ טָאה רעוו
 -- ?ןעמַאמ רעייא רַאפ

 ,זיױוקיצנייא רעירפ .קלָאפ סָאד ןעמוק טמענ רעױטיטָאטש ןופ

 .הסיפת ןופ רעױט םוצ -- ע"לַא ,תונחמ ןיא ךָאנרעד

 ;ןעלהרובד טעזרעד ,ןָא ךיא טמוק

 :ריא וצ טנעה עטקערטסש

 עלעסָאי
 ! עלהרובד

 להרובד
 ? ןיילַא

 עלעסַאי
 :טייהנגעלרַאפ ןיא

 ,ןהגינח --- טוג טינ סעּפע זיא םיא זא
 --- .קירעיורט זיא רע
 --- .טריפעגסיוא זיא ןוצר ןייז
 --  .ןענַאטשעגּפױא זיא קלתצופ סָאד
 - .ןעגנַאפעג זיא גוגמ זדצור-טלעוו רעד

 .ןהנינח -- סוג טינ סעּפע זיא םיא ןוא

 עלעסָאי

 -עגסיוא קידיײײרפ טימ
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 להרובד
 ? רע זיא ואוו

 עלעסָאי
 ,ןסַאג עקידנענערב יד רעביא םורַא ךיז טכיילש
 ,ןטעגרהרעד ןדעי ןבענ ּפָא ךיז טלעטש
 -- ,טקוק ןוא טקוק ןוא ןייא ךיז טגייב
 ,רעטייו קעװַא טנַאּפש --- .טגייווש ןוא
 ןטעגרהרעד ַא ןבענ ּפָא רעדיו ךיז טלעטש ןוא
 -- .טגייוש ןוא ,רעדיו טקוק ןוא

 .טינ רע ליוװ --- ןענעקרעד קלָאפ םוצ ךיז ןזָאל ןוא

 .רע טגָאז --- ,ךָאנ טייצ טינ
 ,סיוא ךיז ט"לַאהַאב

 להרובד
 --- ? ןיילַא טזָאלעגרעביא םיא וטסָאה

 עלעסָאי
 -- .טינ ךיא ליוו עטעגרהרעד ףיוא ןקוק זַא
 .טוג זיא רימ ,ךעליירפ זיא רימ --- ? סָאװ וצ
 .ןעיירפַאב ןפסוי ןב ןעייג רימ --- ,עלהדרובד ,םוק

 להרובד
 !ןטיה טעװ רעו רעדניק יד ןוא

 עלעסָאי
 -- .קירעיורט ױזַא ךיוא טסדער

 להרובד
 .עקירעגנוה ןגיל רעדניק יד

 עלעסַאי
 -- .ךיוא ךיא ,קירעגנוה ןענייז עלַא

 ,ךעליירפ זיא'ס --- ןוא

 ןוא ןעי?קַאפ שימ ,זיוותונחמ טציילפ סגאוו ,קלָאֿפ טימ ּפָא

 טנרָאּפ ןיא ךיז טצעז להרובד .טמעה ד ןיא רעוועג יײלרעללצ

 .תונחמ יד ןוא יז ןשיוצ ץוש ַא יו ,רעדניק יד ןופ

 ןלָאז רעיײגייברַאפ ןופ םיפ יד זַא ,טײצ עצנַאג יד טגנערטשעג

 .ןעדניק יד ףױא ןטערטפיױרַא טינ
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 להרובד

 .רעדניק ןגיל ָאד .ןשטנעמ ,קיטכיזרָאפ

 רעײגײברַאפ
 ?טנייה רעדניק רַאפ סע טרַא ןעמעוו
 ןײֹרַא הסיפת ןיא גוגמ ןוא גוג טריפ עמ
 ,טמוק הלואג יד

 חנחמ עטשרע
 !דרע רעד רָאג ףיוא םולש רעד ןבצל לָאז

 !רעטנורַא ןעלסקַא יד ןופ ןסקיב יד

 ,ךיז ןופ רעוועגיס רעטנורַא ןפרַאװ

 הנחמ עטייווצ

 :תו"-?וק ענעדיישרַאפ ךרוד

 ?תוחמש ? תוחמש ןיוש טעװַארּפ ריא

 --- { תוחומ עשיצעק

 .ךיז טסעגרַאפ ריא לענש יו

 .ךָאנ הסיפת ןיא זיא ףסוי ןב חישמ ---

 .ךָאנ רעגנוה ןופ ןלָאושעג רעכייב יד ---

 ,ןבָארגעאב טינ ךתאנ םיגורה-המחלמ ---

 ,ןשָאלרַאפ טינ ךָאנ תופירש ---

 ,רעבייל יד ןופ זייל יד רעירפ ּפָארַא טביילק ---

 ,תוזדמש ןעװַארּפ ריא טעװ ךָאנרעד

 הנחמ עטשרע

 ,הלואג רעד ןיא ןביילג רימ

 הנחמ עטייווצ
 ,ןטסיופ ענעגייא יד ןיא טביילג ךָאנ רערעמ רעבָא
 !ןטסױפ יד ןיא טסעפ ןעמענניירַא הלואג יד ןפרַאד רימ
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 הנחמ עטשרע
 | ,טקידנעעג זיא גירק רעד
 ,ןפסוי ןב ןעיײרפַאב ייווצ ןוא סנייא רימ ןלעוו
 .ןרעטעמשעצ הסיפת יד ןוא

 הנחמ עטיײווצ
 .ןביילב "לָאז הסיפת יד

 הנחמ עטשרע
 ? הסיפת ןוא --- הדלואג

 הנחמ עטייווצ
 -- .גוגמ ןוא גוג ץוח ַא ,ךָאנ בורל םיאנוש ---

 ,גולק רעטציא ןיוש ןענייז רימ ---
 ,ןטייז ריפ עלַא ןיא ןקוק ןוא

 .טפַאשגולק זדנוא טנרעלעג טָאה ןייּפ ---

 .ןייז ךַאװ זדנוא טנרעלעג טָאה טיונ ---
 ,לָאמ ןייא טינ ןיוש ןעוועג רימ ןענייז טרַאנעגּפָא ןוא

 הנחמ טטשרע
 ? איבנ רעד זיא ואוו ,תצ
 ןרעה טביא ןופ טרָאװ ַא

 !;רבדמ ןופ זיא רע---טגָאז עמ סָאװ ,רערעדנַאו רעד זיא ואוו ןוא ---

 ,טקעוועג דנַאטשפיוא וצ ,טּפַאלקעג רעטצנעפ יד ןיא ---

 הנחמ עטייווצ
 .אמתסמ ,זדנוא ןשיוצ ָאד זיא רע ---

 -- .?צמתסמ זדנוא ןופ רענייא זיא רע ---

 .קיטכיו טינ םענייק רתצפ זיא ןעזסיוא ןייז ---

 ! ןסקיב יד ןעלסקַא יד ףיוא קירוצ ---

 ,קירוצ ןָא סקיב יד טינ טוט סע רעוו ---

 ! הלואג יד טַאררַאפ רעד
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 ץל

 .םענייאניא סױא ךיז ןשימ ,רעוועג סָאד קירוצ ןָא ןעוט עלַא

 ,ץץל א רענייא סױרַא טגנירּפש סע

 -- ? הלואג יד טַאררַאפ

 .ןטַאררַאפ יו ייס טעװ ריא
 ,סקיב ַא טימ יצ

 ,סקיב ַא ןָא יִצ

 ןעמיטש

 ץ ל

 .ץל רעד ,ָאד ןיוש זיא רע

 ,גנזד ךיא ןיב יאדווא
 ,הלואג רעד רַאפ קילײװגנַאל זיא רימ
 ,הלואג רעד ןיא קילײװגנַאל זיא רימ
 ,ךייא גערפ ךיא ,ןייז ןיוש טעוװ יו טנייה
 -- ?הלואג רעד ךָאנ

 ,רימ טנַאקַאב עלפצ ןענייז ערעייא רעמינּפ יד
 .ןטנַאקַאבמוא םעד ךוז ךיא --- ךיא ןוא
 -- טנייה גנונדרָאמוא עלעסיב סהאד
 ?רימ סע טקעלק סָאװ
 .סָאַאכ ןלופ ךָאנ קנעב ךיא

 --- ;ץֵל ַא ףיוא טקוק ןעמ יוװ .רימ ףיוא ריא טקוק סָאװ
 ?ץעג ַא ףיוא טקוק םלוג ַא יוװ רעדָא

 ,{ל םוצ טנַאּפש ,סיוא טסקַאו עלעסָאי

 עלעסָאי

 ץל

 .קַאזרעדױלּפ ,ליומ ןייד וצ ךַאמ

 ? וטסיב רעוו

 עלעסָאי

 ץל

 .טנָאמרעד טסָאה וד סָאװ ,םלוג רעד
 .ןסײרסױרַא ריד גנוצ יד לעוו'כ

 יז ע"לייו עֶלַא ןייז טרָאּפשרַאפ רימ טעוו

 .ןעמעלפא ןלעטשוצסיױרַא
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 ןעמיטש
 ,תונצל רע טעװַארּפ ךתאנ טציא וליפא

 ץל
 ? טציא זיא סָאװ
 ,תמא םעד ןגָאז ךייא יאדווא ךָאד ךיא ןָאק טציא
 .ךימ .ךימ רָאנ ,טינ םענייק ךָאד טפרַאד ריא
 --- .קינָאה ןסיז יו דייר עניימ ךָאד טגנילש ריא
 ,טינ ךַאז ןייק ןתמארעדניא ךָאד טליוו ריא
 ןייז קיטסול ,ןייז קיטסול ,ןייז קיטסול רָאנ
 .ץ"ל ַא רעזיילסיוא ןַא ךנמצנ עלַא רָאג ךָאד טקנעב ריא

 עלעסָאו
 .ןענַאד ןופ ייג

 .םםיא ףױא ךיז טסעמרַאפ

 ןעמיטש
 ןלַאפרַאפ וטסיב טינ זַא ,ץל ,ּפָא ךיז גָארט

 עלעסָאי

 .רעטנורמצ ץעז ַא ןוא ךייה רעד וצ בייה ַא ,ץל םעד םענ ַא טיג

 -ןפ ךיז ןקור ,ןדירפוציבלַאהד ,ןקַארשעצ-בלַאה ,עקימורַא יד

 ' .ךעדנַאנ

 ןעמיטש
 !רע זיא רעוו
 .הרובג ַא ,ךייה ַא ןָא רָאנ טקוק

 - ץל
 :ךיז וצ םױק טמוק

 ,ץעז ַאזַא טגירק עמ זַא
 --- .ץֵל סיוא ןעמ טרעוו
 ייֵשּפָא לָאמ עלַא ךיא בָאה הרובג רַאפ
 .יאדווא --- קלנבופ ןופ טמָארטש סָאװ ,הרובג רַאפ ןוא

 :ןעלעסָאי וצ

 -- .טעװעטַארעג ךימ טסָאה -- לרעדורב ,ריד קנַאדַא

 -- -- .רעקיבילג ַא רעוו ךיא ,טסנרע רעוו ךיא
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 :םלוע םוצ

 :טרעה -- ,רעדירב ,רעדירב
 --- .טרָאװעג עלַא רימ ןבָאה םיחישמ-םילאוג ייווצ ףיוא
 ,תוואת ערעזדנוא ,רעגנוה רעזדנוא ןקיטעז לָאז רענייא
 -- { תומקנ ערעזדנוא ןעמענ המקנ
 ןעגנערב זדנוא לָאז רעטייווצ רעד
 --- .טייקליטש --- ,תוקדצ ,טייקסטוג ,המכח
 ?רעדירב עביל עניימ ,ןעד ױזַא טינ

 :ןעלעסָאי וצ

 ?ַאה ,ןעד ױזַא טינ

 ,ךױא עלעסָאי ,ןכַאל עלַא

 ,םיכסמ עלַא טנייז ריא ,טעז ,ונ
 -- .ןעמוקעג ןיוש ןענייז עדייב םיחישמ יד
 --- ,הסיפת ןיא טציז רענייא
 .ץעגרע ָאד זדנוא ןשיװצ סיוועג זיא רעטייווצ רעד
 ,םיא עז ךיא זַא ,ןרעווש טלָאװ'כ

 עלַא .םיא ךָאנ עלעסלאי .סםלוע ןיא ןיירַא קנוט ַא ךיז טיג

 רַאפ קידנעפעלשטימ ,קירוצ ךיילג טניישרעד ץל .ךיז ןשודיח

 ענייז ןופ ךיז טסייר .טינ ךיז טזָאל הנינח .ןהנינח טנַאה ַא
5 

 .טנעה

 הנינח
 ? רימ ןופ ריא טליװ סָאװ

 ץל
 -- ?רעקרַאטש רעד .,רעקידרעירפ רעד זיא ואוו ןוא

 ? ַאז"ד ,ייוצ רעדירב יוװ סיוא טינ ייז ןעעז יצ

 | ןעמיטש
 .רעסַאו ןּפָארט ייווצ יו ,תמא ,תמא

 ץ ל
 -- יעפרַאש ןגיוא ענױזַא ןבָאה עדייב ןוא
 -- .רעדירב ,ןייא ךיִז טקוק ,ענדָאמ ןגיוא עניױזַא

 ןעמיטש
 ? רע זיא רעוו



 ץל

 .שוזד ַא בָאה ךיא :;טינ תועט ןייק ךַאמ ךיא
 ןסַאמ ןופ שינעטכידעג ןיא ןעזעג םיא ןטכענ בָאה'כ
 ,דנַאטשפיוא ןופ ץרַאה עמַאס ןיא
 ;ןפרָאװעג גיוא ןַא םיא ףיוא ךיילג בָאה ךיא ןוא
 ןזייוַאב רתאנ ךיז טגעלפ רע ואוו לייוו
 ,רעטרעוו עטלייצעג עכעלטע רָאנ ןדערסיוא ןוא
 לו רעד ןרעדעי ןיא ןרעקַאלפפיוא טגעלפ
 ,ךיא וליפא ,טעז -- .ןוחצינ ןיא ןביולג סָאד
 -- --= -- .ןרָאװעג טכירעגפיוא ןיב ,דייר ענייז ךרוד

 -- .ןענעקרעד ךיז ןזָא"ל טינ ליוו רע

 ?שטנעמ-רבדמ ַא יו סיוא טינ ןעד רע טעז יצ

 : ןהנינח וצ

 ?ַאה ,רתסנ גתא ססיב

 הנינח

 .ץל ַא טנייפ בָאה'כ

 ץיל

 :סעכ טימ ךיוא

 .ןרעו סעכ ןיא ךיוא ןָאק'כ
 ,ךימ טסגניווצ
 ,טָאּפש טימ .,זייב ןדייר ןעמענ רעדיוו לָאז'כ
 --- .םינּפ ןיא לַאג ןיימ ןעמעלַא ןפרַאװ ןוא
 ןלָאצַאב ריא טעװ ץלַא רַאפ -- :גָאז ךיא
 ,תוקדצ רַאפ ןוא תועשר רַאפ
 --  טפַאשביל רַאפ ןוא האנש רַאפ
 -- :טפַאשטכענק רַאפ טלָאצ ריא
 -- .הלואג רַאפ ןלָאצתצב ךיוא ריא טעוו

 ,בייח טנייז ריא ןעוו ךייא וצ ייוו זַא
 !יאכז טנייז ריא ןעוו --- ייוו רעמ ךהאנ ןוא

 הנינח

 ! גייווש

278 



 .ןֿפָארטעג ץרַאה עמַאס ןיא ,ַאהַא

 -- ,רֶע .,רע ןיא 0 :.לָאמַאכָאנ ךייא גָאז ךיא |

 ,דנַאטשפיוא ןופ רעדניצנעא רעד ,רעקיטכַאנ רעד

 :ךיז טסייר רעכלעוו ,ןהנינח וצ

 הדנוא טימ .זדנוא טימ ײז .טיג ףױלטנַא
 ,טכע זיא דיירפ רעזדנוא רָאנ ,בָארג ןענייז רימ

 ןעמיטש
 -- .סצֿפע גָאז ןוא זדנוא טימ ייז .טינ ףױלטנַא

 עלעסָאי
 .גנומיטסע סמלוע ןטימ ןדָאלעגנָא ,ךיז טרַאּפש

 ,ךיד ליוו ,ךיד טנעקרעד קלָאפ סָאד

 :סלוע םוצ

 -- .םיא טגָארט ,םיא טמענ ? ריא טייטש סָאװ
 -- .ליטש זיא רע ,קידועמעש זיא רע
 -- -- ד ןב חישמ םענייאניא ,םנעייאניא ,שבענייאניא עלַא רימָאל

 טינ םיא זָאל ןפי-7 יד טנעה יד טימ םיא טכַאמרַאפ הנינח

 -עצ סע .ךיז טוט ָאד סָאװ טינ ט9?כ2 םלוע רעד :ןקידנע

 טפיול םלוע ןַא ךָאנ .קיפעג ןוא יירעטיימורט) ַא ךיז טגָארט

 גוגמ ןוא גוג טריפ עמ ,געװ ַא טכַאמא :ירשעגסױא טימ ןָא

 ןעיירשעגסױא טימ קירוצ ףױא ךיז ןזָאל עלַא -- ?!הסיפת ןיא

 .ןהנינח ּפָא טזָאל םלוע .המקנ רעלעהד ןופ

 הנינח

 :ןעלעסָאי וצ ןרָאצ ןיא

 ,גנַאלרַאפ ןיימ ןָאטעג טינ טסאצה

 עלעסָאי
 .ןענעק ךיד "ליוו קלָאפ סָאד

 הנינח

 .טייצ טינ ךָאנ זיא'ס
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 עלעסָאי
 ,טייצ רעד רַאפ זיא

 הנינח

 .יברעד טינ ךָאנ זיא ןליוו ןיימ רעבָא

 עלעסָאי
 --- .ןליוו ןייד ןגעק זיא

 הנינהח

 : טניוטשרעד

 ? ןגעק

 עלעסָאי
 .ָאי

 ַא רעדיו טיג םלוע רעד ,ךייר סעלעסָאי ןופ טפעלפעג הנינח
 גגג טריפ עמ .ןהנינזד טימ ןע-ל?עסָאי טציילפרַאפ ןוא רַאּפש
 ןצ .טיק ַא ףױא ןרעדנַא םוצ רענײא טדימשעגוצ גוגמ ןוא
 ,רעגנעהנָא ערעייז ןופ ךס ַא ןדנובעגוצ ךיוא ןענייז טייק רעד
 טימ ייז טיילגַאב קלָאפ .עכייר ,רעבָאהטכ;אמ ,רעריפסגירק
 ןיא טפייפ עמ ןוא טרעגַארג עמ .ןעיירעפמיוש ,יירעקסעלפ
 .סיוארָאפ טנַאּפשש סולימרא איבו .ךעלפייפ

 קלָאפ
 !רעשרעה !ןענַאריט !םינוילת ---

 ,סיפ יד טימ טריר ,רעלענש ---

 ! ךייא ףיוא טרַאװ הסיפת יד
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 .קַאה רעד ןופ םעט םםבעד ןכוזרַאפ ייז טיג

 .רעגנוה סימ דבכמ ייז טייז

 ,םיכלמ רַאפ טסַאּפ סע יו דבכמ ייז טייז

 .ּפעק ערעייז רעטנורַא

 .ליטסע טרעוו קלָאפ .טנעה יד ףיױא טבייה סוש?ימרַא



 | טולימרא
 ,רעדירב ,ןרָאצ רעייא ךיא ליוו ן"ליקּפָא טינ
 עטכערעג יד ףָארטש יד ,ןטיהרַאפ ,ןטיה רָאנ
 ,ןייזטסואווַאב םענייר ךרוד ןעמוק לָאז
 ,קיבײא ףיױא ןעייגרַאפ לַאפוצ ןופ ןטייצ יד
 ,לוכה-ךס ןרָאלק ןופ ןטייצ יד ןעמוק סע
 ,תוירחא ןופ ןייּפ ןיא ןעמוק טעװ קילג ןוא
 ,תורקפה ןופ ייו ךרוד ןוא דלַאװג ןופ ןעייוו ךרוד
 ,רעצרעה עלופ'רעצ ערעייא ךרוד ןוא ךייא ךרוד
 .רעדירב ,ןדייל ערעייא ךרוד

 .הסיפת רעד וצ טנקתלהד ןייז סיוא טקערטש

 ,ךיז ןעיירפ וצ ןיוש טגַאװעג ןבָאה רימ ןוא
 ,רעריטרַאמ םעד טיײרּפַאב ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ
 ,ףסוי ןב רעריטרַאמ-לאוג םעד

 קלָאפ
 !ףסוי ןב חישמ ןבעל לָאז

 גונמ ןוא גוג
 ! רעטעררַאפ

 טולימרא

 ,=לרוג םענופ טכיזעג ןיא ךיילג טינ ריא טקוק סָאװ
 ? ןבייל עקיטכענ ,ריא
 ןסירעצ טינ זיא ןעגנוריסַאּפ ןופ רדס רעד
 ,ןסירעצ ןרעוו טינ לָאמנייק טעוו ןוא
 ,ןרעדנואווַאב רדס םעד טינ ןפוק סע רעװ ,רעד ןוא
 ,םיא וצ ייו זַא --- ןייא ּפָאק םעד טינ טגייב ןוא

 גונמ ןוא גונ

 !רענגיל

 םולימרא

 ,רעטכערעג רעד קַאה רעד רַאפ זדלַאה רעייא ןָא טיירג

 קלָאפ
 ! ןטכירניה ייז לָאז ןיילַא לאוג רעד



 עלַא ,רעױט םעד טלַארּפעצ עמ .הסיפת יד םורַא טלגניר עמ

 ףיא טגָארט עמ .ןעײרשעגסױא ךיירפ .רעױט ןיא ךיז ןר;עּפש

 .םױרַא הסיפת ןופ ערעדנַא עלַא ןוא תיי?יל ,ןפסוי ןב טנעה יד

 .רעטפורַא סביא טזָאל עמ ,ןסולימרַא וצ ןפסוי ןב וצ טגָארט עמ

 קלָאפ
 !ףסוי ןב חישמ ןבעל לָאז
 .איבנ ,םיא שטנעב

 | םולימרא
 ,רובג ,טשטנעבעג ייז --- ,לאוג ,טשטנעבעג ייז

 ; סיפ ענייד "יב ןגיל קלָאפ ןופ םיאנוש יד
 | ,רעבירַא טערט ןוא טָארט ַא ביג וד
 ,סיז זיא המקנ --- ,המקנ םענ ןוא

 ףסוי ןב חישמ
 ? איבנ ,רימ טימ טסיב

 םולימרא
 .לאוג ,קלָאפ ןטימ ןוא ריד טימ

 קלָאפ
 ! גוגמ ןוא גוג ןופ המקנ

 ףסוי ןב חישמ

 ,המקנ ןעמענ לעוװ ךיא

 !רטונו םקונ ַא ןיב'כ

 םולימרא
 :האובנב טשרע טָא ןעזעג ךיא בומנה טָא ןוא
 גוגמ ןוא גוג ןופ ענעטלָאשרַאפ יד ּפעק יד

 .ןילַא לאוג רעד ייז טעװ ןקַאהּפָארַא

 עלעסָאי
 --- ןגָאז טלָאװעג ךיױא בָאה ךיא .קיטכיר ,קיטכיר

 סולימרא
 ? סָאװ

 עלעסָאי
 .םולח ןיימ ןיא ךיוא ךיא עז ױזַא לייוו --- ,ןילַא לאוג רעד
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 סולימרא
 ? םולח ַא רתזפ סָאװ ןיא

 עלעסָאי
 -- ? םולח ַא םולח ךיא זַא ,טינ ןעד וטסייוו יצ

 -- .ןסױו טלָאז ע"לַא ריא ןוא ,סייוו ָאט

 סולימרא
 ,ליומ ןייז ןופ סױרַא טדער ןיילַא לרוג רעד

 --- ,ןיילַא טּפשמ רעד

 ףסוי ןב חישמ

 טגנערטשעגנָא ,ןעלעסָאי ןיא קרַאטש ןייא ךיז טקוק ,טשַאררעביא

 :טרעדנואוורַאפ ןוא

 .שםבינּפ טנַאקַאב ַא .םינּפ רענדנהאאמ ַא

 ? וטסיב רעוו

 עלעסָאי
 ,עלעסָאי רָאנ --- .טינ רענייק

 ףפוי ןב חישמ
 ?וטסמוק ןענַאװ ןופ

 עלעסָאי
 .םעדיוב ןופ רָאנ --- .טינ ץעגרע ןופ

 .ןקרַאק יד רַאפ ּפַאכ ?ש ייז טיג ,גוגמ ןוא גוג וצ וציטנַאּפש

 ײז .סיפ ספסוי ןב וצ רעמינפ יד טימ רעדיילש ַא יי טיג

 :ןפסוי ןב וצ .ןגיל ןביילב

 ,קלָאפ ןופ םיאנוש יד סיפ ענייד וצ ךיא ףרַאװ טָא

 !ייז רעביא רעבירַא ןַאּפש

 קלָאפ
 :טרעטסײגַאב

 !לאוג ,רעבירַא זַאּפש

 םולימרא
 ! רעבירא ןַאּפש
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 ףסוי ןב חישמ

 עלעסָאי
 !רטונו םקונ רעד ןבעל "לָאז

 .טלבוי קלָאפ .ןפוג יד רעביא רעבירַא טנַאּפש טפושיכרַאפ יװ

 .טלָאהדרעדיװ קלָאּפ

 ףפוי ןכ חישמ

 הנינהח

 .רימ טימ ייז

 עלעסָאי

 תיליל
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 ! הסיפת ןיא ייז טריפ

 טנַאפע קלָאּפ .ןיירזאק הסיפת ןיא ענעגנַאפעג עלַא טריפ עמ

 ַא רַאפ ןעלעס;עאי טּפַאכ הנינזד .טימ טנַאּפע עלעסָאי ,ךָאנ

 .םיא טלַאהרַאפ ,טנַאה

 : טמַאלפעצ

 ,ןײרַא ייז טצעז עמ יו ןעז ליוו'כ
 ,ייז טגנַאלרעד עמ יו ןעז ליוו'כ
 יז םורַא טייק יד ןעיצרַאפ ןײלַא ליוו ךיא
 .ּפָאק ןרעביא ייז ןעגנתאלרעד ןופ דיירפ עלופ יד ןבָאה "ליװ ךיא

 ! ןעגנַאלרעד ןיײלַא ייז ליוו ךיא
 ,לרעדורב ,טינ ךימ טלַאהרַאפ

 עמ .הסיפת ןופ רעױט ןיא טהניושרַאפ .סױרַא ךיז טסײר

 ןעײרשעגידלַאװג ,רעמָאיעג ןוא גנַאלקעג -ןטייק טרָאד ןופ טרעשה

 טמענ ,םעלַא םעד ןופ רעטקריַאב ַא ,הנינח .ענעגָאלשעג ןופ

 .ךיז טקרַאטשש ןלַאפ םייב ןטלַאה טלָאװ רע יװ ןגיומוא ךיז

 ןענעגעגַאב ןגױא ערעייז .ףסוי ןב סיא טסקלצוו םיא ןגעקטנַא

 'טימ ןרעוו סבורַא עלַא ;ןדייב ךרוד יי טמענ רעטיצ ַא ;ךיז

 ןוא רעטיצ ספסוי ןב טימ טקעטשעגנָא ןרעװ ,ליטש -לָאמַא

 .טייקט:עודיזחרַאפ

 :טייקליטש יד רֶעביא טסייר

 ? סע טײטַאב סָאװ



 ףסֹוי ןב חישמ
 !רע זיא רעוו -- ! טָאה רע ןגיוא ַארַא'ס

 -- --= םענעי ןיא --- םענעי ןיא ןטפגרעג
 -- סע ריש ךיא -- רימ טימ תוכייש ַא טָאה רע

 הנינה

 -- רעניימ רעדורב ,תוכייש עסיורג ַא

 תיליל

 ? רע ויא רעוו --- ,איבנ -- ? רע זיא רעוו

 םולימרא

 :ןהנינח וצ

 .גָאז -- ? תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 הנינח

 :ןפסוי ןב וצ

 ,רעניימ רעדורב רעכעלרעדנואוו ,ָא
 ,לזמ ןופ טכיל ןיא ,טייצ ןיא רענעמוקעג
 .רוכב-לאוג רעד ,רעבייהנָא רעד ןייז וצ
 טרעהרעד ךיא בָאה שינעטסיוו-רבדמ ןיא
 -- .הסיפת ןופ ןוא םעדיוב ןופ ףור ןייד
 -- -- !זדכרב ןיימ וצ םענ

 .רעטיצ ןכעלרעדירב טימ טנעה יד סיא וצ סא טקערטע

 ףמסֹוי ןכ חישמ

 : טרעטיזערעד

 -- הנינח -- ,רע זיא סָאד ,תיליל .ָא

 םיא טקַאה תיליל .ןהנינח וצ טנעה עני סיא ךױא טקערטש

 .גנושרעהַאב סיורג טימ רעביא

 תיליל

 ?וטסוטס סָאװ



 ףסֹוי ןב חישמ

 :טרעטסילפ

 -- -- דוד ןב

 תיליל
 -- .ןעמָאנ ןטפתאהלקע םעד טינ רימ ןָאמרעד
 .ןײגקעװַא ,ןייג םיא סייה ,םיא ביירטרַאפ
 --- .,ךיז ןעניפעג טינ תאד רעמ לָאז סופ ןייז
 -- רענייא טסיב ,ריד ץוחת+ רעטייווצ ןייק ָאטינ

 : ןהנינח וצ

 .רעּפע"לש ,ןענַאד ןופ קעװַא

 : ןסולימרַא וצ

 -- ןענַאד ןופ ןייג םיא סייה ,איבנ .ָא

 : הנינח

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעד טינ ןָאק ןײגקעװַא

 סולימרא

 ;:ןפסוי ןב וצ

 ? טביא ןָאק לאוג רעד

 ףסוי ןב חישמ

 :קערש ןיא ,עמיטש רענעכַארבעג טימ

 --- .טינ םיא ןָאק ךיא ,ןיינ

 סולימרא

 :ןהנינח וצ

 .ןענַאד ןופ ייג

 | ףסוי ןכ חישמ
 ? רע ליוו סָאװ -- .ןפורעג טינ םיא בָאה ךיא

 .טנעה יד טימ טכיזעג סָאד טקעדרַאפ

 .טינ םיא ןָאק ךיא -- .רע זיא רענגיל ַא
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 טולימרא
 .ףסוי ןב ,ךיד םישעמ וצ ףור ךיא
 .רובג ,קיבייא טסיב ןוא קיצנייא טסינ
 -- גוגמ ןוא גוג ןופ פעק יד ןעז ליוו לָאפ סתאד

 : ןרעה ןלָאז עלַא זַא ,ךיוה

 --- .קידלודעגמוא ןיא קלָאפ סָאד

 קלָאפ
 !גוגמ ןוא גוג ןופ המקנ

 ףסוי ןב הישמ

 : ןסולימרַא וצ

 ןטָאש םעד טָא ןגיוא עניימ ןופ ביירטרַאפ

 תיליל

 ,ץ"רלַא סָאד --- קינהעד-"רסזד תצא

 ףסוי ןב חישמ

 .םיא ביירטרַאפ

 טולימרא

 ;ן} דנינח ןוצ

 --- .ןענַאד ןופ ּפָא ךיז גָארט
 ,הסיפת ןיא ךיד ךיא קַאּפרַאפ טינ זַא

 ןעזמיטש
 -- קינהעד-רסח -- ,רעלענש ,רעלענש ןוא

 ,הנינח .ןהנינח וצ גנואָארד טימ ךיז ןזַאל קלָאפ ןופ ךס ַא
 .ּפָא ,קידנגיױוש

 ףסוי ןב חישמ

 ? ןרעסיצ ןעמוקעג ןעד ךיא ןיב יצ

 ? ךיז ןעלקַאװ ,ןייז ךייוו ןעמוקעג ןעד ךיא ןיב יצ



 סולימרא
 -- .עניימ האובנ יד ,רעדירב ,טמענרַאפ
 ,לאוג רעד טמורב רעגיט ַא יו

 ףסוי ןב טמוק בייל ַא יו
 --- ,םיאנוש עלַא ןקוצרַאפ וצ

 ,רעשרעה עלַא

 קלָאפ
 ! גוגמ ןוא גוג וצ טױט

 ףסֹוי ןב חישמ
 רעגניפ ענעגייא עניימ ךרוד -- .טיוט ,גתצי

 -- .גוגמ ןוא גוג ןופ טולב סָאד ןענירכרוד טעוו
 ,רערעייא חילש רעד ןיב ךיא
 --- ,ךיא ןיב טּפשמ רעטכערעג
 .קסּפ רעטכערעג ןיב ךיא

 -- יקַאה יד --- ןיילַא ןיב ךיא

 ירַאפ .הסיפת רעד וצ ךיז רע טזָאל טירט עקיטס;אה טימ

 עקידרעווילג ַא טלַאפַאב ןעמעילַא .רעיט סענעפָא ןיא טדניווש

 עמ .טייקיבייא ןַא ךיז טכַאד סע ןוא -- סעגר .טײקליטש

 טימ ּפָא טכליה ןוא לַאפ ַא ץעגרע טיג טיקליטש יד יװ טרעה

 טנַאה ןייז ןיא .קירוצ סױרַא טמוק ףסוי ןב .ךליה םענדָאמ ַא

 ןיז .רעכיז וא טסעפ טיט רע .עטקיטולברַאפ ַא קַאה יד

 .ךרוד ןעמעלַא ןכעטש ןגױא עניז .ןגױצעגנָא לָאטש יו םיּפ

 ןטסעפ ַא טכַאמ .ךיז ןופ קַאה יד טייז ַא ןָא ףרָאװ זא טיג רע

 .סיוארָאפ טָארט

 ףסוי ןב הישמ
 ןָאטעג ךיא בהאה ,קלָאפ ,ןליוו ןייד
 ,טרעטיצעג טינ טָאה טנַאה ןיימ ןוא

 טולימרא
 ;ףורםיא םענעגיוצעגסױא טימ

 ! הלואג יד

 ַא רו .גיו ַא ל;קמַאטימ ךיז טיג ,טקעוועגפיוא יװ ,קלָאפ

 !הלואג יד :רעצרעה סנעמעלַא ןופ סױרַא ךיז טסייר רענוד

 ַא טיג עמ -- "!ףסוי ןב חישמ ןבעל -לָאז -- "!הלואג יד

 "עלַא רעביא ,ךיוהד סבםיא טגָארט עמ ,ךיז ףיוא ןפסוי ןב ּפַאכ



 "עגסיוא-םערוטש ןוא ןעלקַאפ ןופ רעייפ ןרעטנוא ,פעק סנעמ

 טקעלּפטנַא ןגיוא יד רַאפ .ּפָא עלַא ,ןירַא טָאטש ןיא ,ןעיירש |

 ןפָאל( רעדניק יד .רעדניק יד ןגיל סע ןאוו ,ץַאלּפ סָאד ךיז

 יא "יב טייטש .ךיז טזיײװַאב הנינח .טינ ןעמ טעז ןעלהרובד

 זיא רע .ךיז ןשעל ןוא ףיוא-ןטכייל ןטייו ןופ ןרעייפ .טנַאװ

 וצ ,ךיז קידנעלקַאװ ,שנַאּפש רע .ףושיכ ַא ןיא יװ טּפַאכרַאפ

 ןיהַא םיא טילָאװ רעצעמע יו ,הסיפת רעטלַארּפעגפיוא רעד

 טגַאו ןוא הסיפת רענעפָא רעד ןיא ןירַא טקוק רע  .ןסיױטשעג

 .לעוװע רעד רעבירקצ ןַאּפש ַא לָאמַאטימ טיג .ןיגנײרַא טינ

 הסיפת ןופ סעגר עכעלטע ןיא טמוק רע .ליטש .טדניװשרַאפ

 ענייז .םירבא עני עלַא טלסירט טלעק ַא .קירוצ סױרַא

 ײַאלק טימ טקַאהעגּפָא טדער רע .ןגױא יד רעביא -- טנעה

 .ןייצ עקידעּפ

 הנינח

 .ןפוג יד --- ,ךָאנ ךיז ןעלּפַאצ ייז
 ,טינ --- ּפעק יד
 -- ?ןעז ןייג טפרַאדַאב ךיא בָאה סָאװ וצ
 -- ?ןטעגרהרעד ןדעי ןעז ןגיוא עניימ ןזומ יצ
 ?ןטעגרהרעד ןדעי רעביא ןרעיורט ךיא זומ יִצ
 ? םיעשר רעביא ו"ליפא
 ?ןלעפרַאפ טינ םענייא ןייק ךיא רָאט יצ
 ?טנעה ענענייא עניימ טימ ןָאט ןוומ ךיוא סע ךיא לעװ יצ

 ,ןרעייפ עקידנגייטזעפיוא יד ןגעקטנַא טנעה ענייז ןתל טלעטש רע

 .ךעדנוזַאב רעגניפ ןדעי טכַארטַאב ,רעגניפ יד טיירפשעצ

 ?ןָאטעג טינ ןיוש סע ךיא בָאה יצ

 ףױא טקוק ,ףױא יז טבייה ,דרע רעד ףױא קַאזד יד טקרעמַאב

 וצ קירוצ ךיז ןופ ּפָא ףרָאוו ַא דימ יז טיג ,יז טכַארטַאב ,ריא

 ףיױא קַאז םעד טימ והילא רעדנילב רעקניטלַא רעד .דרע רעד

 ןקעטש ןטימ טפַאלק הא טמוק עציילפ רעד

 הנינח
 .ךיא ןיב ָאד .ךיא ןיב טָא

 רעקניטלַא

 ,ריד ייב לוק רעד קירעטיצ ױזַא ,רעניימ ןוז



 הנינח

 .שנעה ענייז םיא טגנַאלרעד

 ?טנעה עניימ ףיוא טשינרָאג טסריּפש

 רעקניטלַא
 ? רעניימ ןוז ,ןריּפש ךיא ףרַאד סָאװ

 הנינח

 ?טנעה עניימ ףיוא טולב ןייק טינ טסליפ

 רעקניטלַא

 : קערש ןיא

 ? טו"לב ת רַאפ סָאװ ? טולב

 הנינח

 -- --- -- ןסָאגרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ

 רעקניטלַא
 ? ןסָאגרַאֿפ --- וד

 הנינח
 ,סנייא ץלַא --- ,ךיא יצ ,רערעדנַא ןַא

 ,ךיא ייס יוװ ייס זיא'ס

 רעקניטלַא
 --- .ריד ייב טנעה עקיטכיצ ,ענייר

 הניגח
 ?ָאד וטסוט סָאװ

 רעקניטלַא
 .הנכס רעסיורג ןיא טסיב

 הנינח

 ,סייוו ךיא

 | רעקניטלַא
 .ןעגנערבמוא ךיד טעוװ ףסוי ןב

 ,םורַא ןיוש ךיד טכוז רע
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 הנינח
 .טינ ךימ טיה רעבָא .סייוו ךיא
 .ביל ןעלעסָאי ןוא .ביל ןפסוי ןב בוצה'כ
 .ביל ךיא בָאה קלָאפ סָאד ןוא

 רעקניטלַא
 .טציא ןייג טינ סָאטש ןיא טסנָאק וד

 הנינח

 .לרוג ןיימ זיא'ס לייוו ,ןייג לעװ ךיא

 רעקניטלַא
 ,לסעגרעטניה ַא ָאד זיא טָאטש קע ןיא
 -- ובוטש סע"להרובד ןופ טייוו טינ

 ןייטש רעסיורג ַא טייטש ןטרָאד ןוא
 --- .םיא ןיא ענעסעגעגסיוא רעכעל טימ
 -- ךיא ףָאלש רעכעל ענעי ןיא
 --- ,ןוז ןיימ ,ןיהַא ךיוא םוק

 להרובד .טנַאװ רעד ייב דרע רעד ףױא טציז הנינח .ּפָא טײג
 טלייא יז יו ,םעז עמ  ןרָאװעג טּפַאכעגטימ ,םױא זזייו ,זיא
 טחקקל ,רעדניק יד וצ טפיול ,רעױט-טָאטש טייז רענעי ןופ קירוצ
 עג יז סָאװ ,טייקנדירפוצ ןיא ייז ןבענ ינק יד ףױא ּפָארַא ךיז
 .ייז ןשיווצ ּפָאק סכעד טל;עהַאב .טרָא ןפיוא ןעמעלַא ייז טניפ
 -רעד ,ןגױא יד טימ טכוז ןָא טפיול ,רעטמעטָארַאפ ַא ,עלעסָאי
 .ןהנינזד טעז

 עלעסָאי
 .ךיד ךוז ךיא ,לרעדורב ,הדנינח

 הניגח
 :רעירפ יו קידנציז

 ? ךימ וטספרַאד סָאװ

 עלעסָאי
 ?ָאד וטסוט סָאװ ? יד טימ זיא סָאװ

 הנינה

 ףױא ךיז טלעטש

 .טרנאד ןעוועג ןיב
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 .הסיפת רעד וצ טנַאה רעד טימ טזייו

 ,ּטעק עטקַאהעגּפָא יד ףיוא טקוקעג

 עלעסָאי
 ? טרעױדַאב ןוא

 הניגח

 .ןיינ

 עלעסָאי
 ! טרעיורטעג ןוא

 הניגנח

 .ָאל

 עלעסָאי
 ?טולב ךיוא ןעד זיא גוגמ ןוא גוג ןופ טו"לב סָאד

 הניגח

 .ָאי -- רימ רַאפ ,טינ --- טלעװ רעד רַאפ

 עלעטָאי
 :ןעירוע טמענ ,סיב ַא טקיפרעד טלָאװ רע יװ

 !אנוש ַא !אנוש ַא טסיג

 "עג ַא טימ רעטקידנואוועצ ַא יװ טפיױל ןוא רעביא םיא טזַאל

 ךָאנ טקוק ,ףױא ךיז טפַאכ להרובד .ןייר;א טָאטש ןיא יײרש

 .ריא ןצ וצ טײג הנינח .קערש טימ ירשעג סָאד

 - להרובד
 ;:ךײרפ סיורג טימ

 ! הנינח

 הנינה
 ןטימ ינק יד ףיוא רעטנורַא ךיז טזָאל ,טגיױוע ,ריא ףיוא טקוק

 .קידרעביפ .רעדניק עקידנפָאלש יד ןֿצ ּפָאק

 להרובד
 :םיא רעביא ךיז טגיינ

 -- .רערעיײט שטנעמ ,רעביל טסַאג
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 הניגח

 ,טרָאװ טוג ַא רַאפ קנַאדַא

 להרובר

 .טדער -- !ךייא טימ זיא סָאװ

 הנינח

 .רעטרעוו עלַא םוטש

 ןייג ליו ,טעפמיא טימ ףױאילעטש ַא ךיז טיג

 לחרובד
 לָאצ ןיא ןעמענניײרַא ךייא לעוו'כ

 .רעדניק עזַאלמייה עניימ ןופ

 הניגח

 -- --- .ךעטומ

 להרובד
 ,ךייא ןופ טרָאװ סָאד ןרעה וצ טוג

 ? רעטומ רָאנ ןעד ךיא ןיב יצ ,רעבָא

 י הניגח

 ,רעטומ רָאנ טינ ,ןייג

 להרובד
 .רעדניק יד טיה ןוא ץיז ךיא
 ,סנבעל עיינ יד טיה ךיא
 --- ךייא ךיא טיה טציא ןוא
 -- ,טלעװ רעד ןופ דניק עסיורג סָאד
 -- רעטומ רעדיו ךָאד ךיא ןיב

 הנינח

 .טלעו רעד ןופ רעטומ

 להרובד
 !טיה רעוו ךימ ןוא
 .רקי- ? רענייק טיה ךימ לֵצ

 הנינח

 .טגייווש
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 להרובד
 ? טוג טינ ןיא רימ יו ,ט"לעוו רעד ןופ דניק סָאד טסייוו יצ

 הנינח

 .סע סייוו ךיא
 ןטיה ךיא לעװ ןֹּנֵָז טציא ןופ
 ,טלעו רעד ןופ רעטומ ענייר יד
 ,ערעייא טנעה יד רימ ףיוא ףױרַא טגייל
 --- .להרובד

 ,רעטומ ַא ןופ טנעה
 ,רעטסעווש ַא ןופ טנעה
 --- += -- ןופ טנעה

 .פָא ךיז טקַאה

 להרובד
 -- רעבי" טטַאג ,טקידנערעד

 הניגהח

 -- להרובד ןופ טנעה

 להרובד
 .ּפָאק רעיא ףיוא טנעה עניימ ןענייז טָא

 הנינח

 ,עקידוועמעש ,עקירעטיצ טנעה
 -- ,ערעטיול ,עקידנגיוורַאפ טנעה

 --- = --= .גלהרובד ןופ טנעה
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 ןביז דליב

 רעקניטלַא

 ביח

 ןופ .טָאטש קע ןיא לסעג קידייל ַא .םורַא ןכָאו ןיא .טכַאנ

 סעקערטש עקידיל .לביטש סלזדרובד ןופ לעווש יד ןשייװ

 טָאה סָאװ ,ץיטשלמרימ רעכיױה ַא -- וצ'רעטנעענ .ךָאנרעד

 -םיױא -- ןײטוע ןופ ןלייט .רוגיפױךעיורפ ַא ןופ ןעזסיוא סָאד

 גנַאעג ןעמ טרעה סעקערטש עקידיי7 יד ןופ .טרעכעלעג

 ןצנַאט ןעלקַאפ .ץנעט-הלואג -- ץנעט ןוא .דיירפיטכַאנ ןוא

 ןטפול רעד ןיא םוא

 זיא רע .ןישש ןָא ןקא ךיז טגָאלש .ןָא טפיול הנינח
 ,יא רע .טקיניפעצ -- םינפ סָאד ,טרעבישעצ ,טקילפעצ
 ןעמ יצ ,םורַא ךיז טקוק ,רעגלָאפרַאּפ ןופ ןּפָאלטנַא ,סיױא טעז
 ךילג .ןייטש ןופ טלַאּפש ַא ןיא טכירקרַאפ רע .טינ םיא טעז
 םױק .והי"לא רעקניטלפ: רעד ןלייא וצ טמוק סביא ךָאנ

 .טסעטָא רע סָאװ

 ןהנינח טּפַאטרעד ,טנעה יד טימ טחַאש

 .ָאד ןעניפעג ךיד טעװ עמ

 הגנינח

 .ןעמ לָאז

 רעקניטלַא
 .טוג ךיד טלַאהַאב

 הנינח

 .ךיד ךיוא ייז ןגלָאפרַאפ רימ בילוצ
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 רעקניטלַא
 .טיג ךיז גרתאז רימ רַאפ

 .םיא רעביא טינק

 ? דימ טסיב

 הנינח
 .טלַאק זיא רימ

 רעקניטלַא
 .ןפָאלשנייא ריבורּפ

 הנינזח

 ,טינ ןָאק ךיא

 רעקניטלַא
 !ןןגָאלשעג ךיד ןבָאה יז

 הנינח

 .טגייוצע

 רעקניטלַא
 .ןייז רעצמ טינ ךימ טסליו וד .טסגייווש וד

 ,רימ גָאז .ןסיוו ליוו'כ ,רעבָא

 הנינח

 .טגייוװשט

 רעקניטלַא
 ? ןגָאלשעג ךיד ייז ןבָאה ּפָאק ןרעביא
 ?ןייַצ יד רעביא ?קַאב רעד רעביא
 ,רימ גָאז .ןסיוו סע זומ ךיא

 .עזיופ

 .ךיד טנרהאוועג ךיא בָאה םעד םעלַא ןגעוו
 .טנרָאװעג ןעלעסָאי ןגעוו ו"ליפא

 הנינח

 .טפַאשביל יו ןייר זיא סעלעסָאי האנש יד
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 רעקניטלַא
 ? ףסוי ןב ןופ האנש יד ךיוא ןוא

 הנינה

 .טרַאװ ךיא --- ןוא ,ביל רַאפ ןָא סע םענ ךיא

 רעקניטלַא
 .גָא ?ןגָאלשעג ךיד ןבָאה ייז

 הנינח

 ,לבי

 רעקניטלַא
 ןכייצ ַא זיא ,טסגירק וד סָאװ ,ּפָאלק רעדעי

 ;טסרעהד וד סָאװ טרָאװ סעדעי ךיוא ןוא
 .גָאז ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד ןכייצ תיצ ךיוא ןייז לָאז

 הנינח

 .דער ידידי .גָאז

 רעקניטלַא
 :ץז'כ -- רעבָא ,דנילב ןענייז ןגיוא עניימ

 ןרָאװעג רעטצניפ זיא הלואג רעד ןופ טכיל סָאד
 .טכַאמ ןופ הוואת ךרוד

 הנינח

 :דרע רעד וצ םינפ ןטימ קידנגיל

 .רעטייו דער -- רעבתא .ךיוא סע עז ךיא

 רעקניטלַא
 .עמערָא ןופ ןעמָאנ ןיא טכַארבעג הלואג יד

 ,עקירעגנוה ןוא עטַאז ָאד רעדיוו ןענייז ןיוש ןוא

 ,םיפנוזד ָאד ןענייז ןיוש ןוא

 .ךיז רַאפ ה"לואג יד רעצינסיוא ןוא רעצעה ןוא

 יעכַאװש ןוא עקרַאטש ָאד רעדיוו ןענייז ןיוש ןוא

 .עטצעל ןוא םינסחי ,עדמערפ ןוא םיברוקמ
 ,הלודג ןופ רוכיש ןיוש זיא ןיילַא ףסוי ןב
 ןעמוקעג זיא רע סָאװ בילוצ טסעגרַאפ ןוא

 ,גרָאז עקיצנייא ןייז --- ןרילרַאפ טינ טכַאמ יד
 .הוואת עקילייה ןייז --- תועשר ןוא הוואג ןוא
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 הנינח
 .סע סייו ךיא .סע עז ךיא

 רעקניטלַא
 ? ךָאנ ןגָאז ךיא לָאז

 הנינוח

 .גָאז

 רעקניטלַא
 .ןדוד ןב חישמ טקיניײּפרַאֿפ ףסוי ןב חישמ

 הנינח

 ןייפ ןיא ףױנוצ ךיז טעשטרָאק

 רעקניטלַא
 .ןרעגנירגרַאפ טינ גָאלק ןייד ריד ןָאק ךיא

 הנינח

 : טלפיױוצרַאפ ,גנוגערפיוא טימ

 --- ,טינ גָאלק ךיא
 --- ,ןייטש ןופ ןטלַאּפש יד ןיא גיל ךיא
 -- .ןשטנעמ ןגָאז ,ןייטש ןייק טינ רָאג זיא'ס
 -- -- .עטלַאק ַא ,עטרַאה ַא עמתצמ ַא זיא'ס

 רעקניטלַא
 .רזממ ריא --- סולימרא איבנ רעקי"ליורג רעד

 הנינח

 ? ךיא ןיב סָאװ --- ךיא ןוא

 .ליורג רעקיבלעז רעד

 רעקניטלַא
 :ךיד טפור עמ ןוא טבכורַא ךיד טגָאי ןעמ זַא
 --- -= עגושמ
 --- .קלָאפ ןופ אנוש ןוא עגושמ
 ,טלעסָאי ןעמונעגוצ טָאה טכיזעג ןייד
 ,ףסוי ןב --- ןָאנביױא ןייד
 -- .טינ וטסָאה ן:טוצניהַא ואוו ףוג ןייד רעבָא
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 הגיגה

 .רעמ טיג דער .ָא

 רעקניטלַא
 .גייווש ךיא ,טוג ,ונ

 .עזיופ

 הנינח
 -- ?ףוג ןיימ ? ףוג ןיימ
 -- .ריד וצ עברָאט ןיא ןקַאּפנײרַא םיא ןרימ
 -- יריד וצ עברָאט ןיא --- טסרעה וד

 .טירט ןוא תולוק ךיז ןרעה סע

 רעקניטלַא
 -- ןֿפױל ןעמענ לעװ ךיא ןוא ,ָאד ביילב
 .רימ ךָאנ ןגָאיכָאנ םלוע טעוו

 טמענ ,םיוק םיא טעז עמ סָאװ ,םלוע ןַא פול ךיז טזָאל רע
 טרַאּפש ,ףױא ךיז ט-?עטש הנינח .פל .קניטלַא סעד ץגָאיכָאנ
 ןייטש םוצ ּפָאק םעד וצ

 הנינה

 !רימ טימ ךיז טוט סָאװ
 ? רעדילג עניימ ױזַא ןענערב סָאװ

 .וק ַא ךיז טרעהרעד ןייטש ןופ

 ןייטש ןופ לוק
 .רעדילג

 הניגח

 ?עלַא יו הדואת ןופ רוכיש טינ ךיא ןיב יצ

 ןייטש ןופ לוק
 .עלַא יו

 הנינח

 ? רימ טרעּפטנע רעוו



 ןייטש ןופ לוק
 ,ךיא

 הנינח

 ! ךיא --- רעוו

 ןייטש ןופ לוק
 ןייטש ןיא זיא סָאװ ףוג

 . הנינח

 .קערוש טימ ּפָא טגנירפש

 ןייטש ןופ לוק |
 ,רימ ןופ טנעה ענייד קעװַא טינ םענ ,ָא

 .ןענייוו ךיא לעוו טינ זת ,טכורַא ךימ םענ ,ךימ שוק ,ָא

 ,ץיועג

 הנינח

 ןייטש םוצ קירוצ וצ-טלַאפ

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ

 - ןייטש ןופ לוק
 .קנַאדַא ,רירַאב ןייד רַאפ קנַאדַא
 .ריד ךתֹצנ קנעב ךיא .ביל ךיד בָאה ךיא
 -- רבדמ ןופ טסמוק וד
 ,וד רעביל
 .וד רעטנלע
 --- רעטרַאוװרעד ןעמעלַא ןופ
 --- .וד רענעסיוטשרַאפ
 ?יורפ ַא ןופ םעט םעד וטסייוו יצ
 ?דרע ןופ םעט םעד
 -- ?טיױט ןופ םעט םעד
 --- .טריובעג ,דרע רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא
 .ןריובעג ךיוא ךיא "ליוו
 ,ןגָארטסױא ןוא ןגָארט ,ןייז טרעּפכורּפַאב
 ,ךימ רעּפכורּפַאב
 --- -- יריד ןופ דניק זצ ןריובעג ליוו ךיא
 --- .וד רעביל
 .וד רעטנלע
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 הגיגה

 ,שרעדנַא טינ ,ןעניז ןוֿפ רעטנורַא ייג ךיא

 .רעטפושיכרַאפ ַא יו ,םַאזגנַאל ,םַאזגנַאל ,רעטניה ףיוא ּפָא טערט

 ףיױא ךיז טצעז .בוטש סלהרובד ןופ לעווש ןזצ ןָא ךיז טסייטש

 .םױרַא טמוק להרובד .ליטש .ןלַאפעגוצ טבכינפ ןטימ ,ּפערט ַא

 להרובד
 ?ָאד טציז רעוו

 הנינח
 !לוק רעייא טרעהעג טינ ךיא בָאה יצ

 להרובד
 ?ןעוו

 הניגנח

 .טשרע סָא

 | להרובד
 .שמע ?קרַאפ ןוא ןקָארשרעד טקוק

 .ןגיושעג ןוא בוטש ןיימ ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 .טדערעג טיג םענייק ֹוצ

 ?רעטרעוו ערעייא ןטיײטַאב סָאװ

 הנינח

 .לעוש רעייא וצ טכַארבעג ךימ ןבפאה סיפ עניימ

 להרובד
 ,טסגצאג ןרעייט ןרַאפ ןפָא זיא ריט ןיימ

 הנינח

 ,ריט עקיצנייא יד

 להרובד
 :קערש ןיא

 ,טקיטולבעצ ,ןגָאלשעצ טנייז ריא

 הנינח

 יָא
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 לחרובד
 .ןעגנערבמוא ךייא ליוו ףסוי ןב

 הנינח

 ,טינ ףױלטנַא ךיא

 להרובד
 ,ךייא ףיוא קלָאפ סָאד טצײרעגנָא טָאה רע

 הנינח
 .ןעלעסָאי ךיוא ןוא

 ,ךיז טגָארטרעד ץנעט עטייוו ןופ םערַאיל

 להרובד
 ?םולח רעדָא -- ץנעט

 .םולח ןופ ןוא רָאװ ןופ ץענערג יד טינ סייוו ךיא
 ןטכיר ךיז טעװ רעוו ןוא ,ןביילג סע ןָאק רעוו לייוו
 ,רעטקיטולבעצ ַא לעוװש ןיימ ףיוא ןגי"ל לז הנינח זַא
 -- -- ,ןפמיש םיא לָאז קלָאפ סָאד ןוא
 ,תועט ַא ,תועט ַא סעּפע זיא'ס
 .תועט םעד ןגָארטרַאפ וצ רעווש ןוא

 הנינה

 ןגָארטרַאפ םיא ףרַאד עמ רעבָא ,רעווש

 | להרובד
 -- ףןָא טלַאה הלואג ןופ דיירפ יד זַא ךָאװ ַא רעכעה ןיוש
 ןָא טלטצה הגירה יד ךיוא זַא ,ןיוש ךָאװ ַא רעכעה רעבָא
 ,ענייז רעגנעהדנָא ןוא תולייח סגוגמ רעביא

 קלָאפ םייב ןרפזועג זיא הגירה יד ךיוא ןוא
 ,ליּפש שקיטסול ַא ןוא ץנַאט ַא
 -- {}רעדניק טימ ןעמַאזוצ ןעיורפ סיוא טעגרה עמ ןוא
 ,המקנ טמענ קלָאפ סָאד
 ,קידהמקנ ןוא טרַאה ןייז וצ סָאװרַאפ טָאה קלָאפ סָאד
 ?ץענערג יד זיא ואוו רעבָא
 ןליוו סָאװ ,ענױזַא ןיוש ןַארַאפ ןענייז סע ןוא
 .ןעיצרַאפ רעגנע"ל סָאװ הגירה יד

 הנינח

 .ענױזַא ןיוש ןַארַאפ ןענייז סע ,ָאי
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 להרובד
 = -- תושט ?א סעּפע זיא'ס

 הנינח

 גנַאל טינ קרַאמ ןפיוא קלָאפ םוצ טדערעג בָאה'כ

 --- .ךתאנ ערעפרַאש ןוא דייר עבלעז יד

 להרובד
 ? קלהצפ סָאד טרעפטנעעג טָאה סָאװ ןוא

 הנינח

 .ךָאד טעז ריא

 .םינּפ טקידנואוועצ ןייז ףיוא ןָא טזיױו

 להרובד
 -- זיא טספאג רערעייט רעד רע טסואוועג טלָאװ קלָאפ סָאד ןעוו

 הנינח

 ,ךָאנ טייצ טינ ,ןיינ .ָא

 להרובד
 --- טייצ ָאי זיא'ס

 הנינח

 ,ךָאנ קירעגנוה ןענייז המקנ ךָאנ טסול ןוא האנש יד
 ,טשרע ךיז טסקַאװעצ רעגנוה רעד
 --- .סע ליוו ףסוי ןב ןוא

 להרובד
 -- -- יתונברק עטסיזמוא ליפ ױזַא עקידלוש טימ ןעמַאזוצ
 ,ליפ ױזַא רעדניק ןוא
 .ןרָאװעג שרעדנַא יו --- עלעסָאי ןוא
 .גנַאל טינ ָאד ןעוועג
 םורַא ךייא טכוז רע ,טרעטשינ רע
 ,ןּפי"-פ יד ףיוא םיוש טימ ןוא סַאה טימ
 ,רעייפ ןקידוז טימ ןענערב ענייז ןגיוא יד
 ,םיא רעטנוא דרע יד טרעטיצ סע
 --- .ןגָאלש טלָאװעג ךימ ךיוא
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 הנינח

 -- .קידתומימת ןוא שידניק זיא רע

 .םיא ףיוא זייב טינ ןיב ךיא

 .זייב טינ םענייק ףיוא ןיב ךיא

 .ייג לו ןוא ףיוא ךיז טלעטש

 לחרובד
 --- ,טציא ןײגקעװַא ןזָאל טינ ךייא לעוו'כ

 הנינח

 ,רימ בילוצ ןדייל טעוו ריא

 להרובד
 ,ךייא טימ ןדייל יד ןלייט ליוו'כ
 . .רימ וצ בוטש ןיא ךייא טעברַאפ ךיא

 הנינח

 ,ןטָארטעגרעבירַא לָאמ ןייא ךיא בָאה "לעווש רעייא

 .טינ ךיא רָאט "לָאמ ןטייווצ תצ

 לחרובד
 ? סָאװרַאפ

 הנינח

 .לָאמ עטשרע סָאד ךיוא טרפ:טעג טינ

 להרובד
 ןָא טלָאמעד ןופ ,יוו ייס ךייא עז ךיא
 ,ליד ןיימ ףיוא קידנעטש ןקידנציז ַא

 ,םיא טעלג ךיא ןוא ,ליד םעד טנעה יד טימ ןָא ריר'כ
 ,ףוג ןקידעבעל ַא טעלגעג טלָאװ ךיא יו ױזַא

 הנינח

 ,רעמ ןָאט טינ סע טלָאז ריא

 ןעמַאװצ ךיז טעששרָאק

 לחרובד
 ? סָאװרַאפ
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 הנינהח

 .ףוג ןייז טינ רָאט ףוג ןיימ
 ,טיג רָאט רע
 .טּפשמרַאפ זיא רע
 ,רעקירעביא ןַא זיא רע

 להרובד
 ,רעכעלרעדנואוו ַא זיא רע
 .ךיז ףיוא סטכעלש טדער ריא

 .רעטרעגַאב ַא זיא רע

 הנינח

 ,ףוג"רבדמ ַא זיא רע
 ,ףוג-טנ"לע ןַא זיא רע
 .ןעוועג טדימשעג טייק ַא וצ
 .קיטכיל --- טסייג ןייז
 ,טלעוו רעד ןופ טסייג

 ,קירעביא -- ןײלַא רע ןוא

 להרובד
 .טלעו רעד ןופ טסייג
 ,טלעוװ רעד ןופ -- ףוג ךיוא
 ,טשטנעבעג ןוא קיטכיל
 .רעדנואו טימ לופ זיא טלעװ יד

 .רעדנואוו --- ףוג ךיוא
 -- הגינזד ןופ ףוג ןוא
 .רעכעלרעדנואוו ךָאנ

 ,ליד ןיימ ייב טגערפ ,טייג

 .רעטצנעפ יד ייב טגערפ ,טייג

 .ןעגנתקזעג ךיז ןגָארטרעד ןטייו ןופ

 טגניז טלעוו יד --- ?טרעה ריא

 .רעדנואוו ןופ ןעגנַאזעג

 הנינה

 -- ,רעדנואוו ןופ ןעגנַאזעג
 .רעדנואוו עתמא יד טינ ךתצנ ןוא
 --- ץנעט עקידיירפ
 .ץנעט עתמא יד טינ ךָאנ ןוא
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 ,טפַאשביל טגָארט להרובד
 ,האנש --- ע?לעסָאי ןוא

 .ןטרַאװ ךָאנ סעּפע ףיוא עלַא ,עלַא ןוא
 צ עלַא ןלַאפ דרע רעד וצ ןּפיל טימ
 : דרע יד קידנשוק ןרעטסילפ עלַא ןוא
 ,הלואג ---

 :ןענַא עלַא ןוא
 .הלואג ברע ץלַא ךָאנ זיא טלעוו יד
 .ברע .ברע
 :ןגערפ עלַא ןוא ,ןגָא"לק עלַא ןוא
 --- ?ןסָאגרַאפ טרעוװ סָאװ ,טולב ןטימ ןעמ טוט סָאװ
 :רענייא ךיא גָאלק -- עלפצ טינ ביוא ןוא
 --- ?ןסגגרַאפ טרעוו סָאװ ,טולב ןטימ ןעמ טוט סָאװ
 :ןגערפ ךָאד זומ ,ןובשח-לעב ַא ,רענייא

 --- {ןספצגרַאפ טרעוו סָאװ ,טולב ןטימ ןעמ טוט סָאװ
 : ןרעפטנערַאפ ךָאד זומ ,ןובשח-לעב ַא ,רענייא
 -- ?ןסתצגרַאפ טרעוו סָאװ ,טולב ןטימ ןעמ טוט סָאװ

 ,עזיופ

 ?ףוג ןקידעבע"ל ןגעו טדערעג רעירפ טָאה להרובד

 ?ףוג רעקידעבעל רעד ,רע טוט סָאװ ןוא

 להרובד
 ,חבזמ ַא ףיוא יו ױזַא ,לעװש רעד ףיוא טגיל רע

 הנינח

 .חבזמ םעד ןָא טדניצ
 .ףוג םעד ףיוא-טזייל
 ,םיא טנערברַאפ

 להרובד
 ןקיליײה רָאנ --- םיא ןענערברַאפ טינ

 הנינח

 ,ףוג ןופ ךימ סיוא טזייל

 להרובד
 -- .,טזיילעגסיוא זיא רע

 / -- -- .טלייורעדסיוא זיא רע

206 



 .טנעה יד ןיא ןעלקַאפ טימ עקידנצנַאט ןָא ןעמוק ןסַאמסקלָאפ

 םעד סבורפק זײרק ַא ךיוא ןדליב ,ןזיירק ןיא ךיז ןפרַאועצ

 יז טימ עי?עס;לאי .קידמערוטש ןעגניז ןוא ןצנַאטו ,ןייטשלמרימ

 ןצנַאט ןוא ןעגניז יז .ךעלרעייפ ןוא טזיורבעגפיוא זיא רע

 .בייח ןלוכ ןופ ץנַאט סעד

 עלַא
 :ץנַאט ןקידנעלדניווש ןיא

 | -- .טצנַאט ,טצנַאט
 ,הלואג יד
 ,טייהיירפ רעזדנוא
 -- .הלודג רעזדנוא

 --- ,טצנַאט ,טצנַאט
 ,בייח ולוכ
 ,ולוכ ,ולוכ
 ,בייח ולוכ

 --- זטצנַאט ,טצנַאס

 ,תונחמ ,תונזדמ

 ךייה רעביא

 .תובחר רעביא ןוא

 רעבייל עסייה
 ,ןטעוועג ןיא

 ןסַאג עלַא
 .ןטעב ןענייז

 --- .ןרָאּפ ןיא טשינ
 ;סעּפוק ,סעּפוק

 ןע"למיה עלַא
 .תוּפוח ןענייז

 ,ז"דלואג יד

 --- ,הלואג יד

 ,בייח ולֹוּכ

 לּוּכ ,ֹולּוּכ
 ,ולּוּכ ,ֹולּוּכ
 ,בייזדד ּולּוּכ
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 ,רקפה ,רקפה
 --- יתורקפה ןוא
 דרעב יד טקילפ
 .תורוד עטלפצ ןופ

 ,ןטַאט ףיוא ןוז

 --- { ןגולק ףיוא רַאנ

 דיירפ יד טּפוז

 .ןגורק עלופ ןופ

 ,ןקיוּפ"לסעק

 ,ןעלבמיצ ,ןצַאט
 דרע טרעכעל

 .ןעלמיה טרעכעל ןוא

 ,רעקַאלפ ןיא טכענ
 ; םערוטש ןיא געט |

 רעיורט ןופ טכַאל

 ,םירוסי ןוא

 ? רענייא זיא סָאװ
 .רענייא --- טשינרָאג

 -- לטעלעקס ַא
 .רענייב ןוא טיוה

 .עלַא -- עלַא
 ,עילוה ,עילוה
 --- בייח ֹולּוּכ
 .ולּוּכ בייח

 ,הלואג יד
 --- !הלואג יד
 ,בייח ֹולּוּכ
 ,ולּוּכ ,ו"לּוּכ
 ,ולּוּכ ,ֹולּוּכ
 .בייח ּולֹוּכ

 ןיא טעילוטעגנייא טיישש יז יו ןעלהרובד טעזרעד עלעסמצי

 .ריא וצ זָאל ַא ךיז טיג .ריט רעד ןופ לקניװ



 עלעסָאי
 לקניוו ןיא טרָאד ליטש ױזַא טייטש רעוו
 ,רָאנ טקוק ןוא
 ?זדנוא טימ טינ טצנַאט ןוא

 .טנעקרעד

 .וצרעהדַא ,וצרעהַא --- ?להרובד

 ןילַא תיליל יו ןיוש ןעזעג וטסָאה יצ
 קרַאמ ןופ ןטימ ןפיוא זדנוא טימ טצנפאט
 --- ? בייח ןקיליײה ןופ ץנַאט םעד
 ? בייח זיא סָאװ
 ; בייל זיא בייח
 קילג סָאד ןיוש טַאהעג וטסָאה יצ
 --- ? בייל ס:ד ןקעדפיוא וצ

 להרוכד

 ?1 דייר ַא רַאפ סָאװ

 עלטסָאי
 :סעכ טימ

 ,דער ךיא סָאװ סייוו ךיא
 ביי"ל ךָאנ רעגנוה
 ;טירב ךָאנ רעגנוה ןופ רעסערג זיא
 ,ןסעגעג עלַא רימ ןבָאה טיורב
 .ןעקנורטעג עלַא רימ ןבָאה ןייוו
 ןסעגעג טינ ךָאנ רימ ןבָאה בייל רעבָא

 .ןעקנורטעג טינ ךָאנ רימ ןבָאה בייל רעבָא
 --- .ןעמוקעג זיא הלואג עצנַאג יד
 ,דייר עקני"ליטש --- וד ןוא

 .רעטרעוו עקניטוג ןוא עמורפ
 !דייר עקניליטש ענייד ףרַאד רעוו
 ? טייז רעד ןָא ןייטש ןייד
 --- ? בייח זיא סָאװ
 :החמש זיא בייח
 --- ?בייח זיא סָאװ
 !ץנַאט זיא בייח
 !זדנוא טימ טצנַאט

 ןעמיטש
 .אנוש ַא זיא -- זדנוא טימ טצנַאט סע רעוו



 עלעסָאי
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 ? ןָא ךימ וטסקוק סנגוו
 -- ?טינ ךימ טסנעקרעד
 -- ? ךיא ןיב רערעדנַא ןַא
 ,ריד רַאפ --- רערעדנפצ ןַא
 ,רעקיביא רעד ,רעקיבלעז רעד -- ךיז רַאפ רעבָא

 ,רעטרעדנעעג-טינ רעד
 ,עקילָאמַא יד תולוק ענייד ךָאנ טקנעדעג ךיא

 ,הואת רעטקיטשרַאפ ןופ תולוק יד

 ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיד בָאה ךיא ןעוו
 -- .ךיז וצ טלָאװעג ןקירדוצ ןוא
 .גָארּפ ןטיוט ןטלַא ןיא ,לָאמַא
 טוג ךָאנ קנעדעג ךיא ןוא
 !רימ רַאפ קערש עקיט"לָאמעד ןייד

 רעטכָאט רעקידסזדוימ ַא ןופ קערש יד
 -- .,רעגערטרעסַאװ ןבָארג םעד -- רימ רַאֿפ
 | ,ןיציבר עצנַאג ַא ,עלעדייא יד ---וד
 -- .םלוג רעד --- ךיא ,היח יד --- ךיא ןוא
 -- .לָאמָא ןעוועג ריד ןלעפעג טינ ןיב
 -- ?ןסעגרַאפ בָאה ךיא --- טסניימ וד
 -- ,ריד סע ןָאמרעד ךיא .סע קנעדעג ךיא
 ! ענייד תועינצ
 -- ?ןענַאמפיױוא טינ לע ךיא ,טסניימ
 .לעװ ךיא ,לעװ ךיא
 ,גנוקידיײלַאב רעקיבייא ןיימ רַאפ ןלָאצַאב טסעוו
 ןענָאמפיוא ןוא ריד ןענָאמרעד סע ךיא לע תורוד ןופ ףוס ןיא זיב

 :םלוע םוצ

 .עלַא ןרעה סע טגעמ ריא
 -- .ןיב ךיא רעוו עלַא ןסיוו טציא טגעמ ריא
 ,ןטקיטשרַאפ םעד םעדיוב ריא ףיוא טרעגלַאװעגנָא ךיז גונעג
 ,עט"למישרַאפ ,עקיביױטש תומש רעטנוא
 -- ,טיוט םוצ רענעפרָאװרַאפ ַא
 -- -- .ל"רזדמ ןופ טשבעדיוב ןפיוא
 -- ?טציא ל"רהמ רעד זיא ואווַא

 --- .ָאטיג ,ל"רהמ רעד רעמ ָאטינ
 ,רעייפ ןפיוא ןענערב תומש יד
 ,טניוו ןפיוא --- למיש ןוא ביוטש רעד
 -- :ןסירעגפיוא --- םעדיוב רעד



 ,ךאאנ טבעל רעבָא !רועינצ יד
 ,ךאנ טקינייּפ רעבָא תועינצ יד
 .לָאמַא יו רעזדלעה יד טקיטש ןוא טגרַאװ ןוא

 -- --= גתועינְצ יד טייטש טָא -- טעז ריא
 ,ןײרַא ץנַאט ןיא ,רעדירב ,יז טמענ
 ! ןיירַא ץנפצט ןיא

 ןײרַא ץנַאט ןיא -- ,עלַא ,עלַא ,עלַא

 ןעמיטש
 --- .בייח ולוכ ןופ ץנַאט ןיא

 ,ףיױא ךיז ש עטשש הנינח ,ןעלהרובד וצ זָא? ַא ךיז ןביג טנעה

 .םיא ןעמ טעזרעד טציא טשרע .ףוג ןייז טימ יז טלעטשרַאפ

 .םיא טקעדַאב יירעפייפ ַא ןוא טָאּפש ןופ רעטכעלעג ַא

 ןעמיטש
 ,ףסוי ןב ןופ אנוש רעד

 -- ןיוש טקידנעעג זיא תוחילש סֿפסוי ןב זַא ,טסעומשעגנייא ךיז

 עלעסָאי
 .טמולח ןוא ָאד ךיז טגיל רע --- רע ןוא ,םורַא םיא ןכוז רימ

 הנינה

 .ןדער ליוו'כ

 עלעסָאי
 יז טינ .ךיד -- טיג .טינ ךיד ןעק ךיא
 ןענעק טינ רעמ ךייא ליוו ךיא

 הגיגנח

 ,ןדער ליוו'כ

 טלוע
 ןרעה וצ סָאװ םיא ָאטינ
 .ענייז דייר יד ןיוש ןסייוו רימ
 רע טדער דייר-ףָארטש רָאנ
 ןעמעלַא זדנוא וצ האנש טימ

 .זדנוא ןשיוװצ רעדמערפ ַא זיא רע

 עלעפָאי
 ,ךיירפ עקידלבוי רעייא ןרעה טינ ןָאק רע

 ,ץנתצט רעייא ןעזוצ טינ ןָאק רע
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 ןעמע"לַא ןיא ןעז רעיורט רתאנ ליוו רע

 .רעצ רָאנ ביל טָאה רע
 ! רימ ןלָאז עטיוט רעביא ןגָאלק רָאנ ןוא ןציז רָאנ

 ,רימ ןלָאז ןסעגרַאפ טינ ךַאז ןייק ןוא
 -- ,רע טגנַאלרַאפ סתנמ .רע טגנתצלרַאפ ױזַא
 ;ןעמעלַא זדנוא ןיא רע טכוז תוירחא :;סע רע טפור תוירחא
 ,טולב ןּפָארט ןדעי רַאפ סיוא םיא טלָאצ -- ןוא
 -- !לגָאנ ןטכַארבעגמוא ןדעי רַאפ
 -- -- .תעבש ןציז לָאז טלעו עצנַאג יד
 -- .םימחר רע טגנַאלרַאפ קלפנצפ ןופ דנייפ יד וצ ו"ליפא
 .ןדער ךָאד טסליוװ וד ,דער ,ונ

 הנינה
 .טגיוװע ןוא ּפָאק םענעקנוזעג ;צ טימ טציא טייטש

 םלוע
 ןדער טינ ןיוש רע ליוו טָא

 עלעסָאי
 ,ןגייוש טימ ןעמעננייא ןיוש זדנוא וטסליו טציא

 -- ,ךלודעג טימ ,תוקדיצ טימ
 ,תוקדיצ ןייד טנייפ ןבָאה רימ

 םלוע
 .טנייפ ,טנייפ

 ןקעטוש ןטימ טּפַאלק ,ןָא טמוק סולימרַא

 טולימרא
 -- 1 טבענעגושמ םעד טימ ךיז ריא טמענרַאפ ץלַא ךָאנ

 םלוע
 .איבנ רעד ,ָאד זיא איבנ רעד

 סולימרא
 :ןהנינח וצ

 .פָא ךיז גָארט --- ?וטסייטש סָאװ

 הנינח

 .לרוג ןיימ ןופ טיג ףױלטנַא ךיא

212 



 טולימרא
 ,הסיפת יד ריד ףיוא טרַאװ עלייוורעד

 ,ןלױֿפַאב ױזַא טָאה ףסוי ןב

 הנינה

 ,ןעמעלַא ךייא ןופ ןליוו םעד ןָאט לעוװ'כ

 םולימרא
 ,ךיז תדדומ רעסעב ייז

 הגינה

 ? סָאװ ןיא

 טולימרא
 ןעמעלַא רַאפ קרַאמ ןיא טדערעג טינ ןטסתזה יצ
 הלודג ספסוי ןב ךיוא זַא ,דייר-האובנ
 --- --- 1 ןייגרעביא ןזומ טעוו

 טלוע
 .טדערעג ,טדערעג

 הניגח

 ?טדערעג סטכעלש ןעד סָאד זיא

 טולימרא

 ? סתצד זיא ןעד סָאװ

 הנינח

 ,טפַאשביל

 .רעטכעלעג ַא ןיא סױא ןסיש עלַא

 ןעמיטש

 .טפַאשבי"ל ענייש ַא

 הנינה

 ,"לאוג ןיא סָאװ ןשטנעמ םעד וצ טפַאשביל
 -- .לאוג ןיא ךיז ןעקנירטרעד טינ לָאז שטנעמ
 ,עלייו ַא ףיוא --- לאוג ,קיביײא זיא שטנעמ
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 טולימרא
 .קיביײא ךיוא זיא םערָאװ --- ,קיביײא זיא שטנעמ
 הליחמ ךיוא ןטעב לאוג רעד רשפא ףרַאד
 -- ?םערָאװ ַא ןעגנערבמוא רַאפ

 .רעקר;צטש ךָאנ --- רעטכעלעג ןופ סיירפיוא

 ןעמיטש

 --- ,םערָאװ ַא ןעגנערבמוא ארומ טָאה סָאװ ,לאוג ַא --
 ! לאוג רענייש ַא

 --- ,םערָאװ ןטיױט ַא טגָאלקַאב סָאװ ,לאוג ַא --
 !"לאוג רעטוג ַא

 עלעסָאי
 ;ןהנינח ןצ טנעה עטקערטשעגסיוא טימ

 ,הליחמ ןייק ןטעבעג טינ רענייק טתאה רימ ייב
 -- ,טינ רענייק ,טינ רענייק
 -- .וד טינ ךיוא
 ? םערָאװ ַא ןופ ךָאנ רעקינייו ךיא ןיב יצ

 ; םיטטיא ןוא ןכָארבעגרעביא לָאמַאטימ טרעוװו עמיטש ןיז

 --- ? ךימ ןקינייּפ רעטרעוו ענייד זַא ,טינ וטסעז יצ
 ? ּפָאק ןקידנעקניז ַא טימ וטסייטש סָאװ
 ? טדײשעגּפָא ךיז וטסָאה סָאװרַאפ
 ,רעפטנע ,רעפטנע

 טולימרא
 .ןןהנעט סָאד גונעג

 עלעסָאי
 .ןרעפטנע לָאז רע ליוו ךיא

 :ןהנינח וצ

 ---ובשח טבעד זייו ,ןובשחד ךָאד טסריפ וד
 | ----לנצצַאב---ןוא
 יד ןיא ,רעבירג יד ןיא ,סרעלעק יד ןיא ןרָאי יד רַאפ ּפָא לָאצ

 --- תוסיפת
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 --- { פָא לָאצ

 ,רעגנוה ןיא ענעמוקעגמוא ,עטכַארבעגמוא עלתצ רַאפ ּפָא לָאצ

 -- תומחלמ ןיא
 } טו (לנבוצ

 עכעלקילג יד סָאװ ,עכייר יד סָאװ ,גָאטליואוו רַאפ פז לתבזצ
 -- טעילוהעגסיוא ןבָאה

 } פא לתמצ

 -- םעדיוב ןפיוא עטרעטצניפעג יד ןרָאי עלַא רַאפ רימ ךיוא ּפָא לָאצ

 } פו לתאצ

 םעד ןיא םענייד טנלע םעד רָאג רַאפ ןיילַא ךיז ךיוא ּפָא לָאצ

 --- רבדמ
 --- ּמתִבִת "לנצ

 ןעמיטש

 ?רע טדער סָאװ ?רבדמ ַא רַאפ סָאװ

 םולימרא

 וצ בָארג -- רלאפעג ַא סעפע דייר סעלעסָאי ןיא קידנליפרעד

 :ןעלעסָאי

 -- סנױזַא ןעד רע זיא רעוו --- ?וטסלּפַאלּפ סָאװ

 ! ןלָאצ לָאז רע זַא

 .טינ טזָאל סולימרַא ,רעטיױז סעּפע ןדער ליוו עלעסָאי

 -- .ןרעדױלּפ וצ גונעג ,גייווש

 :ןעמעילַא וצ

 ?וצ ןטײקשירַאנ עלַא וצ ךיז טרעה סָאװ

 --- ?ןגָאז ליוו ךיא סָאװ ,טינ ריא טרעה ספצוו

 ןעמיטש

 ! גָאז ,דער ,איבנ ,הברדא

 םולימרא

 :ןעלעסָאי וצ

 !ןגיוא עניימ ןופ קעװָא
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 עלעסָאי
 : טפעלפעג

 ? טסייה סָאװ

 ןעמיטש
 ! גייוש -- ןגייוש ריד טסייה עמ

 .םטכעלײװרעטניהַא ּפָא טערט עלעסָאי

 סולימרא
 .ןדער לע ךיא סָאװ ,דייר יד טמענרַאפ
 .עז ךיא סהאוו ,האובנ רעד וצ וצ ךיז טרעה ןוא

 ןעמיטש
 .איבנ ,ןרעהד רימ

 סולימרא
 ,חרזמ ןיא ןָא ךיז טדניצ ןעניגַאב
 .ןגעקטנפ זדנוא ןעייג ןלַארטש שלעה ןוא
 הצ"ןּפַאלק טנעה ,ןצנַאט סיפ
 .ףנאלש ןָא ןעייגרַאפ טכענ ןוא

 ,בוח רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא ןוא
 ,טלָאצעגּפָא ןרעוו טעוו
 ,ןענָאמ לָאז --- ,בוח ַא טָאה סָאװ ,רערעדעי ןוא
 ןרָאי ןופ תובוח יצ ,ףוג ןופ תרובוחד יצ

 : עביל ןופ תובוח יִצ
 .ןיוש ןרעו טעװ ט"לפאצעגּפָא ןוא
 ,צד טָא ,דלַאב
 -- גונעת טימ ,דיירפ טימ
 --- .למיה םנעפָא םעד רעטנוא

 ןעמיטש
 !ףסוי ןב חישמ ןופ איבנ רעד ןבעל לָאז

 םולימרא
 .גָאז ךיא סָאװ רעטייוו טרעה ןוא
 .םיא טמענ --- .ָאד ןיוש זיא גונעת רעד
 ןבעל סָאד טרעהעג זדנוא .ןבעל ןופ גונעת

 ,רָאנ ןיילַא זדנוא
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 ! ךתבאנ טליו --- .ךָאנ טסו"לג ןוא --- ,טמענ
 ןבעל סוד טרעהעג ןיילַא זדנוא רָאנ
 ,סרעגנוה עלַא רַאפ ףיוא-טנָאמ
 ,ןטפַאשקנעב עלַא רתצפ ,ןטשרָאד עלַא רַאפ
 ,ןשינרעטצניפ ןוא ןטײקמַאזנייא עלַא רַאפ
 .תוואת עטקיטשרעד עטקיטעזעג-טינ עלַא ראפ

 ,דיירפ --- זיא הלואג
 ; רעגנוה רעטליטשעג --- זיא הלואג
 + -- ףענַאטשעגנָא זיא בייל ןופ טייצלָאמ רעד
 ,ביי"ל ןופ ץנַאט ןוא הלואג יד
 ,בייל ןקירעגנוה ןוא ןטעדווירקעג ,ןעמערָא ןופ

 עלעסָאי
 :רעביא טקַאה

 .רעטרעוו עניימ יוװ יױזַא

 םולימרא
 : רעטייוו ךימ טרעהד --- ןוא .רַאנ וד ,גייווש
 ,ףסוי ןב ןופ ,לאוג רעזדנוא ןופ געט יד ןיא
 זדנוא ןשיווצ ןזייוו ךיז טעו רעטעררַאפ ןייא טינ
 ,קלָאפ סָאד ןרעטסעל ןוא
 -- יהלֹואג יד ןטליש ןוא
 -- טרעה ,טרעה --- ןוא
 ?רעטעררַאפ רעד זיא רעוו
 ,רעטעררפגפ רעד זיא רעדמערפ ַא
 ,רעטעררַאפ רעד זיא רעניגרַאפ-טינ ַא
 ,רעטעררַאפ רעד זיא דרומ א ןוא רעצעה ַא
 !רעטעררַאפ רעד טָא יו ױזַא

 ןהנינח ףיוא ןָא טזייו

 םלוע
 ! רעטעררַאפ םעד הסיפת ןיא

 .םיא טלעטשרַאפ להרובד  ןהנינח וצ זָאל ַא ךיז ןביג טנעה

 להחרוב"
 .טסָאג ןיימ זיא רע

 םלוע
 .הסיפת ןיא םיא טימ ןייג טסעוו
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 להרובד

 .ןייג לע ךיא

 "רָאפ .בוטשש ןיא ןהנינח ןיײרַא-יצ ַא קנילפ טיג ?הרובד
 טכערב ,רענייטש טפרַאוװ ,ריש ןיא טצעז ם"-?לוע .ריט יד טקַאה

 .טסעפ טייטוע .סױרַא טמוק להרובד .טבױש

 .רענייטש יד רימ ףיוא טפרַאװ

 םלוע
 ,פזל ךיז טלַאה

 ! ןפרַאו ןרימ

 לחרוכד
 ! טפרַאװ .טינ טניוש

 טלוע
 .בוטש ןייד ןדניצרעטנוא ןרימ

 להרובד
 .רעדניק עזפאלמייה טימ טליפעגנָא זיא בוטש ןיימ

 םלוע
 !סױרַא םביא ביג

 להרובד
 .טסָאג ןיימ זיא רע -- .רעניימ זיא רע

 םלוע
 ?רעדורב ַא ?ריד רע זיא סָאװ

 לחרובד
 .ָאי

 םלוע
 ?ןוז ַא -- .תמא טינ

 להרובד
 .ָאי

 םלוע
 ?ןתזד ַא -- .תמא טינ
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 להרובד
 ,ָאי

 םלוע
 ! ריא טגנַאלרעד ,זדנוא ןופ טכגצל יז

 .קירוצ םיורא-טשמוק הנינזד .ריא ףיוא ךיז טסַאמרַאפ ןעמ

 הניגה

 ,טמענ -- ,ןעמענ הסיפז-ר ןיא ךימ טליוװ ריא

 עלעסָאי
 .קינייװ זיא סָאד

 --- ,ןרעפטנערַאפ ךיז טסלָאז ,ןדער טסלָאז ליוו ךיא
 ,ריד ןגעק ןגָאזתודע טימ סױרַא ךיא לעװ ,טינ זַא

 : ןסולימרַא וצ

 ,םיא ןגעק תודע ןגָאז ליוו'כ
 ןכערברַאפ סיורג ַא םיא ףיוא ןגָאזצסיױא סעּפע בָאהד ךיא

 טולימרא
 .דער .סוג זיא סָאד טנאא

 םלוע
 ,דער

 עלעסָאי
 טרעיורטעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע -- ןעזעג ןיילַא םָאה ךיא

 ,גוגמ ןוא גוג ןופ טױט םעד ףיוא

 .ּפעק עטקַאהעגּפָא יד טגָאלקַאב ןוא ןענַאטשעג זיא רע

 טולימרא
 ? טרעה ריא

 ,גתטסירטנַא ןופ ךורבסיוא

 עלעסָאי
 ,סָאד ןעזרעד בָאה ךיא יװ ןוא
 ,רימ ןיא ץרַאה סָאד ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה יוזתצ
 -- ,רימ ןיא טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה האנש ַא
 ,ביל םיא בה ךיא --- ,ביל םיא בָאה'כ לייוו
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 תולוק
 -- ? ביל ןעו -- ?ביל סָאװ

 טולימרא
 ,ןסיו סיג רימ ןפוַאד רעמ .גונעג ,גונעג

 .טינ רימ ןפרַאד רעמ

 עלעסָאי
 .ןסולימרַא טינ טגלָאפ ,גנורעדורפיוא סיורג ןיא

 .ןגָאז וצ ךָאנ סעּפע בָאהד ךיא רעבָא
 ,םיא ךיא ףרַאד ןטּפשמ לייוו
 ,ןטייק ןופ טיירּפַאב םעד ףיוא םיא ךיא בָאה יצ
 ,רבדמ ןופ טלעװ רעד וצ םיא טכַארבעג
 ?!רעקנעה ןופ טיוט שבעד ףיוא ןגָאללק וצ ידכ

 םלוע
 ? רבדמ רעכלעו ?ןטײק עכלעו ?רע טדער סָאװ

 עלעסָאי
 :ןהנינח וצ

 ? ץידנינח וטסיב ףיורעד ףיוא יצ --- ,ןײלַא גָאז ,ונ

 ,הישמ רעתמא רעד וטסיב ףיורעד ףיוא יצ

 ? דוד ןב רעתמא רעד

 םלוע
 ;:קערש ןיא

 ?הנינח רעתמא רעד ? דוד ןב רעתמא רעד

 -- -- ?רךוד ןב הישמ ?דוד ןב

 עלעסָאי
 .רע זיא דוד ןב חישמ .,רע ,ָאי

 ץיצ טמוק סע .ןליטשנייא טינ ןָאק סולימרַא .המוהמ ןוא קערש

 .םיא ךָאנ ךַאו עטנפָאװַאב עסיורג ַא .ףסוי ןב חישמ

 | םולימרא
 !ףסוי ןב זדישמ ןבעל לָאז
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 םלוע

 ,ןעמוק ספסוי ןב ןופ טשַאררעביא .םוטש טנעמָאמ ַא ףיוא טרעװ

 :ףיוא םערוטש ?;א םיצולפ טיג

 !ףסוי ןב חישמ ןבעל לָאז

 ,עטצָאלגעגסיוא ןגױא עניז .ךיז וצ ןעמוק טינ ןקאק עלעסָאי

 .רעצע-9?7 ערעייז ןופ ןכָארקעגסױרַא ןטלָאװ ייז יװ

 סולימרא

 :ןהנינח ףיוא קידנזירונָא ,ךַאו םפסוי ןב וצ

 ! הסיפת ןיא םיא טמענ

 םלוע ןשיווצ ןופ סױרַא טכיוט ,ריר ַא ךיז טיג ךַאװ יד רעדייא

 וצ רע טגנירפש טירט עקנילפ טימ .והילא רעקניטלַא רעד

 .טנעה יד טימ ןעמעלַא קידנרַאשקעוװַא ןוא קידנּפַאט ,ןהנינזד וצ

 ןהנינח ףוג ןייז טימ טלעטשרַאפ

 רעקניטלַא

 !ןזָאל טינ לעו'כ .ןרירנתא םיא ןזָאל טינ לעוו'כ

 ףסוי ןב

 : טייז רעד ןופ ,טלַאק

 ?ןַאמ רעטלַא רעד ליוו סנצוו

 רעקניטלַא
 ןבעלרעד רֹפאנ ,טשינרָאג ?ליוו ןַאמ רעטלַא רעד
 .חישמ ןתמא םעד ןופ ןעמוק סָאד

 ףסוי ןב
 !ןגיוא יד סיוא םיא טכעטש

 סולימרא

 ,ייס יוװ ייס ןיוש דנילב זיא רע

 ףסוי ןּכ
 !גנוצ יד סיוא םיא טדיינש
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 טנַאה ןייז ףיױא טבייה הנינח .ןטלַא סמעד ןעמענ ןליוו רעטכעוו

 ,ייז רעביא -

 הנינח

 :חוכ טימ

 ! ןיינ

 ןפסוי ןב ףױא ןקוק רעטכעו .עגר עטגנערטשעגנ;תע ןַא

 ףסוי ןב

 :טײקנסָאלשטנַא ,טייקטסעפ טימ ךיוא

 !ָאי

 רעקניטלַא
 .דלודעג ,דלודעג ,רעניימ ןוז ,קיאור ייז

 הנינח

 קעװַא ןריפ רעטכעוו יד ןופ לייט ;א .רעטנורַא ּפָאק םעד טגייב

 טימ ןהנינח ןע-?קיוומורַא טמענ רעטיױוצ ַא .ןקניטלַא םעד

 .לָאמַאטימ סיױא טצַאלּפ עלעסָאי .ןטייק

 עלעסָאי

 :רעמקציעג טימ

 .טינ ייטשרַאפ ךיא ? ָאד ךיז טוט סָאװ

 !ןזָאל טינ לעװ ךיא !טינ ליוו ךיא

 !!ןטייק ןיא ריא טדימש ןעמעוו

 ףסוי ןב

 :ןעלעסַאי ףױא קידנזיױונָא ,טל;עק

 !ךיוא םיא טמענ

 רע .ןעלעסָאי ףױא ךױא שייק ַא ףױרַא טפרַאװ ןעמ .ּפָא

 םעד טביײרטעצ ךַאװ יד .טעווער ,ךיז טרעדיילש ,ךיז טלגנַאר

 ןופ גנטלַאה עקיאור יד לָאמַאטימ טעזרעד ע-לעסזאי .םלוע

 ,ןענַאּפוע ךיז טזָאל ןוא ןרעדילש וצ ךיז ףױא טרעה ,ןהנינזד
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 טביילב להרובד .ךַאו רעד ךָאנ ןוא ןהנינח ךָאנ ,רעטדימשעג ַא

 ךיז טזָאל וא ףױא ךיז טביזד יז .פערט יד ףיוא טקַאפ ,ןילַא

 טלַארּפ רעדניק הנחמ ַא טשרע .עטריפעגקעװַא יד ךנצנ ןפיױל

 "ניק יד .םורַא יז טלגניר ןוא ןָא יז טגָאי ,בוטש ןופ סױר;צ

 טימ ריא ןיא ןייא ךיז ןרעמַא-?ק ,דלַאווג טימ יז ןטלַאהרַאפ רעד

 וא ,ךרע רעד וצ ּפָארַא טעמכ יז ןגייב ,רעטיצ ןוא טשבעג

 !רעטומ :ןעירשעג טימ יז ןקעדרַאפ
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 טכַא דליב

 טפַאשביל

 -רעטרַאמ רעד ףױא טגיל --- דודוב חישמ -- הנינח .הסיפת
 םיא סנּפָאקזצ .רעטקינייפעג ַא ,רענעלַאפעגנעמַאזוצ ַא קנַאב
 ןיירַא טמוק ףסוי ןב החישמ .ןוילת רעד טייטש

 ףפוי ןב הישמ

 ? טלעוּפעג

 ןוילת
 .ןייג

 ףסוי ןב חישמ
 ? רע טגָאז סָאװ

 ןוילת
 .טגייווש רע

 ףסוי ןב הישמ
 ? םירוסי יד ןוא

 ןוילת
 .טגייווש ןוא םירוסי יד וצ טמענ רע

 ףפוי ןב חישמ
 .רעטייוו ןקיניײּפ

 ןוילת
 -- .,ןקיניײּפ וצ םיא סָאװ טימ טינ ןייײלַא ןיוש סייוו ךיא

 ,שםיא ףיוא ןעלטימ עלפצ טריבורּפעגסױא ןיוש
 .טעבעג ןייק ,ץכערק ןייק .טשינרָאג --- ןוא
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 ףפוי ןב הישמ

 ! רעהַא טמוק קלָאֿפ סגאד

 ןוילת
 .ןסייהעג טסָאה וד יו ,ןעמעלַא רַאפ ןפָא ןיא רעיוט רעד

 ,רעהַא טמָארטשעג קלָאפ סָאד טָאה ירפרעדניא טנייה זיב

 .םיא ןופ טקזוחעג

 ףסוי ןב הישמ
 ? טנייה ןוא

 ןוילת
 .ךָאנ ךיז ןזיווַאב טינ טנייה טָאה רענייא ןייק

 ףסוי ןב הישמ
 ?ןדנילב םעד טימ ,ןטלַא ןטימ ןָאטעג וטסָאה סָאװ ןוא

 ןוילת
 ,טזָאלעגיײרפ ןוא גנוצ יד ןטינשעגסיוא םיא

 ףסוי ןב חישמ
 ?עלעסוצי רעד --- רענעי ןוא

 ןוילת
 --- .רעלעק ןטשרעטנוא ןיא רעטמדעצ ַא טגיל רע
 .ןעמעננייא וצ םיא ןעוועג טעברַא לקיטש רעווש ַא
 .שיילפ ןופ טינ ,טכַאמעג ןזייא ןופ ןייז זומ רע

 ףפוי ןב הישמ

 .רעהַא םיא גנערב  ,ייג

 ןופ סנּפָאקוצ ךיז טלעטש ,םורַא טנַאּפש ףסוי ןב .ּפָא ןויילת

 :ךעטיצ טימ ,ךיױו טגָאז .גנַאל סםיא ףיױא טקוק .הנינח

 ףסוי ןב חישמ
 ? טספָאלש

 הנינח

 .טינ טרעפטנע
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 ףסוי ןב חישמ
 .ךיד טעב ךיא -- רעפטנע

 ,רעפטנע ןייק

 .ןגיוא ענייד ףיוא ןפע

 טריפ ןילתר .עזױּפ .פאל טשרט ףסוי ןב .טינ טנפע הנינח
 ַא .ןשייק ןיא ןטיירדעגנייא ןַא ,ןטקילפעצ ַא ןעלעס;עקי ןירַא
 ,רעטניהַא ךָאו עסיורג

 ףסוי ןב חישמ
 ;ןןילת ןוא רעטכעוו יד וצ

 ,טינ ךייא ףרפצד ךיא

 ףױא ןגױא עטרַאטשעגסיױא טימ טקוק עלעסָאי .ּפָא ןעײג יז

 :סיורַא טדער רע סָאװ םױק .הנינח ןכעלגעוותאבמוא םעד

 עלעסָאי
 ?רע ןיא סָאד

 ףסוי ןב חישמ
 ,םיא רעטסעל ןוא וצ ייג --- .רע/ תנאי

 עלעסָאי

 ףסוי ןב חישמ
 .רעשירַאנ רעד גנוצ ןייד בילוצ הסיפת ןיא ָאד טסיב

 עלעסָאי
 .ָאד ןיב ךיא סָאװ טוג זיא'ס

 ףסוי ןב חישמ
 ! סָאװרַאפ

 עלעסָאי
 .ןייּפ ןיא םיא טימ

 ףסוי ןב חישמ
 לעוו ךיא --- ,לָאמַאכָאנ ךיד טריפרפצפ גנוצ ןייד |

 ןדײנשסױרַא גנוצ יד ריד ךיוא
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 עלעסָאי
 דייר עטכעלש יד רַאפ --- .סע טנידרַאפ גנוצ ןיימ

 .םיא ןגעקטנַא

 ףסוי ןב חישמ
 -- .טָאהעג טנייפ רָאג םיא ךנאד טסָאה וד

 עלעסָאי
 .האנש ןיימ ןופ עקידרעירפ ַא זיא טפַאשביל ןיימ

 ,גנַאל םיא ףױא טקוק .הנינח ןפ סנפָאקוצ ךיז .ש-?עטש רע

 ףסוי ןב חישמ
 ! םיא רעטסעל

 טלטסָאי
 :רעגעלעג סהנינח וצ ּפָאק ןטימ דרע רעד וצ ּפָארַא ךיז טזָאל

 .לרעדורב ,לחומ רימ ייז

 ףסוי ןב חישמ
 דריט רעד וצ רעדילש ַא ןוא ןעלעס;צי חוכ טימ ּפעלש ַא טוש

 ! ןבזיר

 עלעסָאי
 !טשר |

 ףסוי ןב חישמ
 ! וד םלוג קיטש

 עלעסַאי
 טימ רעדיילש ַא ךיז טיג .טרעביפ ףוג ןיז ,ףױא טגנירפש

 ןפױל סע .לגנאקרעג .ןפסוי ןב ףיוא ףוג ןטדימשרַאפ ןצנַאג ןייז

 ןפסוי ןב סױרַא ןעװעטַאר ,ןױלת רעד ןוא רעטכעוװ ןיירַא

 דרע רעד וצ םיא ןקיטש ,ןעלעסָאי ףױא ףױרַא ךיז ןפרָאװ

 ןגיל טבילב ןוא טעווער עלעסָאי

 ףסוי ןב הישמ

 :רעטכעוו יד וצ

 .ןייג טנָאק ריא
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 .ּפָא ןוילת ןוא רעטכעוו

 -- ?וד םלוג ,תוחוכ ןיא ךיז וטסעמ ןעמעוו טימ
 ? טסיב וד רע טינ סייוו ךיא זַא ,רשפא ,וטסניימ יצ
 ןעמענ ךיד ןָאק ךיא זַא ,טינ ןעד וטסייוו יצ
 .םעדיוב ַא ףיוא ןּפעלשפױרַא ךיד רעדיוו ןוא
 !שינרעטצניפ ןוא ביוטש רעטנוא ןבָארגרַאפ ךיד רעדיוװ ןוא

 עלטסָאי
 :ירשעג טימ

 ,טינ ליוו ךיא

 הניגנח

 :ןפיל יד טימ טגעוַאב

 ,טשינג ןייוו

 ףסוי ןב חישמ
 .םיא רעפטנע ןוא וצ-ייג .ריד וצ טדער רע

 עלעסָאי
 :וצ טייג ,ףױא ךיז טבייה

 .ףיוא ייטש
 .ךיד גלתאפ ךיא .טינ ךיא ןייוו --- ןענייו טינ טסייה וד

 .ףױא ייטש -- ךימ ךיוא גלָאפ ָאט

 טסגיל וד יו ןקוק ןוא ןייטש זיא ןייּפ עטסערג יד
 ףָארטש עטסערג יד .ּפָאק םעד ףיוא טינ טסבייה ןוא
 .זָאלטכַאמ טסיב וד יװ ןעז זיא

 הנינה

 ,זתגלטכַאמ טינ  ,ןיינ

 עלעסָאי
 : ןגיוא עקידנעילג טימ וצ-טקוק ןוא טייטש רעכלעוו ,ףסוי ןב וצ

 --- ? האנה טסָאה ,ךיז טסיירפ וד

 : הנינח וצ קירוצ

 -- !ןיוש קיבייא ףיוא יוזתא טָא ןגיל טסעוו

 ? ןרָאװעג טמיילעג -
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 :יָאועג טימ

 ? לָאמַא ךיא יו םייל קיטש ַא ןרעו טסליוו
 ? םםלוג ַא ,לָאמַא ךיא יװ ,ןייז טסליוו
 .טינ ליוו ךיא --- טסרעה ,טינ ליוװ ךיא
 .ױזַא ךיז ןזָא -לוצּפתא טינ טכער ןייק טסָאה וד

 ,יירשעג ןיימ טימ טנעוו יד ןסיירפיוא לעוו'כ
 .ןסיײררעדנַאנופ ןײלַא ךיז לעװ
 !טזװמ וד .ןייז רבוג טיײקפַאלש ןייד טזומ וד
 -- יקעװַא טנעה עניימ ,סמערָא עניימ ריד ביג ךיא
 ןגײלרעדינַא ,וד יו ,ךיוא ךיז ךיא לעװ --- טינ זַא
 -- .קירוצ ןרעוו טמיילעג ,ןרעו םוטש ןוא

 הנינח
 .רימ ביגרַאפ .ףוג יו רעמ טינ ךיוא זיא ףוג ןיימ

 עלעסָאי
 :ןפסוי ןב וצ

 ךימ ךיוא טספרַאד וד .טציא ךיז יירפ ,ונ
 ןילַא לעװ ךיא .רעמ םעדיוב ןייק ףיוא ןּפעלש טינ
 --- .הנינזד יו ןגי"ל ןוא ,ךיז ןגײלרעדינַא
 --- .טכַאממוא יד ךיילג ןלייט ךיא ליוװ --- טכתאממוא ביוא

 .זָאלגעװַאב טגיל ןוא םיוא ךיז טיצ ,דרע רעד וצ לַאפ ַא טיג

 .ךַאו יד ןירַא טפור ףסוי ןב

 ףסוי ןב חישמ
 ,םיא טמענ רעלעק ןיא קירוצ

 וצ ףסוי ןב .טנעה יד ףױא ןעלעסָאי סיורקע טגָארט ךַאװ

 :רעירפ יוװ טייקכיױו רעקירעטיצ רעבלעז רעד טימ ןהנינח

 ,פתאק םעד ףיוא-בייה

 הנינח

 .טינ ךיז טגעוװַאב

 ףסוי ןב חישמ
 ,ןפלעה ריד לעוו'כ

 בלַאה סיא טצעז .טייקידוװװעגרָאז טימ ּפָאק םעד ףיוא םיא טבייה

 .טנַאװ רעד וצ םיא קידנקורוצ ,ףיוא
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 הנינח

 .קנַאדַא

 ףסוי ןב חישמ
 ? טוג זיא ױזַא

 הניגנח

 .ָאי

 ףפוי ןב חישמ

 :רעסַאװ רעשנוא טגָארט

 .רעסַאװ "לסיבפא םענ

 הנינח

 .טקנירט

 .קנַאדַא

 ףפוי ןב חישמ
 ?רעסעב ךיז טסליפ

 הנינח

 .ָאי

 .טכורַא ךיז טקוק

 -- .רעירפ תולוק ענױזַא

 .ליטש זיא טציא

 ףסוי ןבכ חישמ

 .ליטש זיא טציא

 טנַאה ןייז ףיורַא טגייל .סנסופוצ ךיז טצעז ףסוי ןב .עזיופ

 ןהנינח ףיוא טייקכעלטהעצ טימ

 ? טנייפ ךימ טסָאה -- -- !?וטסגייווש סָאװ ,ונ

 הנינח

 .ביל ךיד בָאה ךיא  .ןיינ
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 ףסוי ןב הישמ

 :רעטיצ טימ

 ? ביל

 הנינח
 -- .ביִל ךימ טסגננה וד ךיוא

 ףסוי ןב חישמ

 :שידנדערסיורַא סיוק

 .ָאי

 ,עזיופ

 -- טניײֿפ ךיא בָאה תוקדיצ ןייד ,טייקסטוג ןייד רעבאא
 ,ט"לקע תוקדיצ ןופ לייוו

 הגינח

 ,ןייגרעבירַא טעו לקע רעד זיב ןטרַאוװ לעוו'כ

 ףסוי ןב חישמ
 .רבדמ ןיא קירוצ קעװַא ייג
 ,ןזָאלסיױורעא ךיד לעוו'כ
 ,ןטרָאד טרַאװ --- ןטרַאװ ביוא
 ,טציא ןבצה טינ ךיד ןעמ ףרַאד ָאד לייוו
 הטסרעטש ןיײלַא טייהנזעװנָא ןיד טימ .רָאנ טסרעטש וד

 הנינח

 -- .קירוצ יג, :טהדנעטעג ױזַא לָאמַא ךיוא טָאה ל"רהמ

 " -- ָאנ ןעמוקעג טיגנ זיא טייצ ייד
 .קעװַא ןיב ןוא ,טמעשרַאפ ךיז בָאה ךיא ןוא
 :עבלעז סד ךיוא וטסגָאז רעטציא ןוא
 .רעמ טמעשרַאפ ןייז טינ ליוװ ךיא ,ןיינ

 .ָאד ןטרַאװ לעוו'כ

 ףסוי ןב חישמ
 ?ןריפרעד סע טעוװ סָאװ וצ

 הנינח

 ,ןוחצינ וצ
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 ףסוי ןכ חישמ
 ? ןוחצינ סנעמעוו

 הנינח

 .סנדייב

 ףסוי ןב הישמ
 ? סַאּפש טסצוװוַארּפ

 הנינהח

 .ןייג

 .תונוחצינ ייווצ --- תוחילש ייווצ

 ,סנייז ּפָא טוט חילש רעדעי לייוו

 ףסוי ןב חישמ

 ןדנוצעגנהצ ,טגערעגפיוא ףיוא-טטנירּפש

 .םענייק טימ טינ ךיז לייט ךיא ןוא .חילש ןייק טינ ןיב'כ

 .רענייא רָאנ טנבאה ןוזדצינ

 הנינח

 :ןפיל יד ףױא לכיימש ַא טימ

 ? םיא וטסָאה

 ףסוי ןב חישמ
 .ָאי

 ףקרַאטש ַא ןופ לעטשנָא ןתא טסכַאמ .טסלכיימש וד

 הנינח

 ,ןיב ךיא

 ףסוי ןב חישמ
 .תונשקע ןייד ןכערב לָאז ךיא ךימ טסגניווצ וד

 הנינח

 .תונשקע ןייק טינ בָאה ךיא

 ףסוי ןב הישמ
 ,ןטייברַאפ ךימ ןלעוו ןופ ּפָא ךיז גנאז ָאט
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 הגיגח

 .ֹמָא טינ ךיז ןעמ טגָאז תוחילש ןופ

 ףסוי ןב הישמ
 ?תוחילש ןיימ ןוא

 הנינח

 ,טליפרעד ןיוש יז טסָאה וד .ךיז טקידנע יז

 ףפוי ןב חישמ
 .םענייק רַאפ ןטערטּפָא טינ ךיא לעװ ץַאלּפ ןיימ

 הנינח

 ,ןזומ טסעוו

 ףסוי ןב חישמ
 .זומ םעד ןעמעננָא טינ לעװ ךיא

 הנינח

 .טסעוװ וד

 ףסוי ןב חישמ

 :טייקנרגעלרַאפ ןייז קידנטלַאהַאב טינ

 .ךעלקילגמוא ךימ טכַאמ סָאד

 הנינח
 .ןייז ךעלקילג טינ ףרַאד לאוג ַא

 ףסוי ןב הישמ
 ?ָאי ףרַאד רעװ ןוא

 הנינח

 ,קלָאפ סָאד

 ףמוי ןב חישמ

 .ךעלקילג ןייז ךיוא ליוו'כ

 הניגח

 .טינ סע טמוק לאוג םעד
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 ףסוי ןב חישמ

 הנינח

 ."ליוו ךיא רעבָא

 ,ליפוצ טסליוו

 .תוחילש ןייד ןטָאררַאפ וטסָאה רַאפרעד

 - ףסוי ןב חישמ

 הנינח

 --- ןייז ךעלקילג טינ ףרַאד לאוג תצא ביוא

 -- ,ךיד קיניײּפ ךיא סָאװ ריד טוג ךתאד ןייז ףרַאד

 --- ? םינּפ ןייד טמירקעגסיוא ױזַא זיא סָאװרַאפ

 .רעדינַא טלַאפ ,ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל

 ףפוי ןכ הישמ
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 : קילַאג

 ריד רַאפ ךיא ןפע טא -- ,רעכעלקילג וד
 ,קיללג ןופ לַאװק ןצנַאג םעד

 .דרע רעד וצ רעטנורזצ רעדיײלש ַא ןוא פעלש ַא זביא טיג

 ןילַא לעװ ךיא .לופ טינ ךָאנ זיא ןייּפ ןופ סוכ ןייד
 .ןליפנָא ריד סוכ םעד טנעה עניימ טימ

 טערש .ךרע רעד וצ םיא טפרַאװ .סיפ יד טימ םיא טגָאלש

 ,קירוצ ףיױא םיא טביײה ףסוי ןב .טגיױװש הנינח .םיא רעביא

 א םיא רעביא ךיז טגייב ..ץַאלֿפ ןייז ףיױא קעוװַא םיא טגייל

 :ךיז טעב

 ,דוד ןב חישמ
 -- .ךימ עװעטַאר ,ָא .רעדורב ןיימ

 .ליטש

 --- ? ךימ וטסקינייּפ סָאװ
 ,דוד ןב חישמ
 ,ךימ זיילרעד --- ,רעדורב ןיימ

 .ליטש



 ,רעדורב ןיימ ,הנינח לאוג

 !רימ ןופ ןרפצוועג זיא סָאװ ,עז ,ָא

 .ףימ ןופ ןרָאװעג זיא רזכא ןַא --- ןדזדּפ רעזָאלּפָא"לש ַא
 -- -- ,טולב ןיימ ןיא ןיירַא זיא ןייגרַאפ ןופ קערש יד
 ,טכַארבעג טייהיירפ ןסָאמ רַאפ ,רעקלעפ רַאפ
 ,טכַארבעג טיײקטַאז עקירעגנוה רפצפ
 --- .ץנעט ןוא סעקנַאילוה
 -- ןןבעגעג רתיהד א םיגונעת עלַא רַאפ
 --: .םםס .םס --- ךיז רַאפ ןוא
 --- ,דוד ןב חישמ
 --- ,לאוג
 --- הנינח
 !וטסגייווש סָאװ
 -- ?ףער ףךיא סָאװ טסרעה וד
 ןהאמ ךיא .טינ דער ךיא
 ,טכערעג ןיב ךיא לייוו
 -- !ךיא

 ,רעקינייּפ רעד ןיב ךיא ןעוו וליפא
 . ןברק רעד --- וד ןוא
 --- ,דלושמוא ,קידצ ךיז טסיב וד לייוו
 -- דוד ןב חישמ רענייר ,רעטרעטיילעג
 ;תורכיש רעקילייה טימ םירוסי יד טסקנירט ןוא ךיז טסגיל וד
 .לפייווצ ןופ ןוא קערש ןופ ,ורמוא ןופ ןסירעצ רעוו ךיא ןוא
 -- צז ןוא ,ןזייא יו זיא ףוג ןיימ --- ,רוביג ןיב
 ,םירעװ עקניניי"לק יד ןופ טרעוו רע ןסעגעצ סואימ יו
 ,םורָא רעטניה טקישעגנָא ױזַא רימ ףיוא טסָאה וד סָאװ
 ,ריד טימ ןפמעק לעוו'כ
 --- ןרעטסעל ,ןקינייּפ ,ןפדור ךיד
 .קיבייא

 : טפור

 ! ןוילת

 .ןירַא טמוק ןוילזר

 ! רעטייוו םיא קינייפ

 .להרובד ןירַא טמוק'יס

 !ןרעטסעל טסמוק
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 ןוילת
 ןענייו רעהַא גָאט עלַא טמוק יז
 ,רָאג ןרעיורט ןוא

 להרובד
 .טפַאשביל ןיימ יו ליטש ןיב ךיא --- .רעמ טינ ןיוש ןייוו ךיא |

 ףסוי ןב חישמ
 ?ןעמעוו וצ טפַאשביל

 לחרובד
 .רעקינײּפ םעד וצ טינ ,ןטקיניײּפרַאפ םוצ --- סיוועג

 ףסוי ןב חישמ

 :ןוילת םוצ

 .ןייז וצ טקינייּפרתאפ ןגינעגרַאפ'ס ךיוא ריא ביג

 לחרובד
 --- םיא רַאפ ןריט עניימ דיירפ טימ טנפעעג בָאהד'כ

 .ןיּפ ןופ קלח ןיימ ךיוא דיירפ טימ ןגָארט ךיא לעװ

 ףסוי ןב חישמ

 :ןוי-?ת זםוצ

 .ריט עתמא יד טציא ריא רַאפ ןפע ָאט

 הנינח
 ;ףיא טגנירפש

 !ןיינ .ןייג ,ָא

 להרובד
 .ָאי

 ףסוי ןב חישמ

 :ןוילת םוצ

 .םיא ךיוא .יז םענ --- ?וטסמַאזגנַאל סָאװ
 .ןייז ךָאד ןעמַאזוצ אמתסמ ןליוו יז
 5 יז קיגיײיארַאֿפ
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 תיליל

 ןפ ריט רעד ןיא ןירַא יז טסיטש ,להרובד םשנ ַא טיג ןילת

 ןירַא ןהנינח ךױא פעלש ַא טיג .ייברעד רעמַאקירעטרַאמ רעד

 ןעמ .ְךיִז רעטניהַא ריט יד קידנכַאמרַאפ ,יז טימ ּפָא .ןיהַא

 ,ירשעג ,טונק ןופ ףייפעג ,לגנַארעג טר;קאד ןֹופ ךיילג טרעה

 ףסוי ןב .לָאמַאטימ ליטש טרעװ סע .רעמָאיעג טקיטשרַאפ

 תיליל טמוק סע .טנַאװ רעד וצ םינפ ןטימ טרעווילגרַאפ טייטש

 .עטכַארבעגפיוא ןַא ,ענעקָארטעצ ַא

 ?ָאד רעדיו טסיב
 --  ?טבורַא ךיז ןטָאש ןייד ךָאנ רעדיוװ טסגָאי
 ריד וצ ןעיורטוצ סָאד --- ןייז ןסיוו טס"לָאז
 ,קיאורמוא זיא קלָאפ סָאד ,ןיגרַאפ ןָא טבייה
 ,טרַאװ סע ןוא ןסָאג יד טליפעגנָא טָאה קלתאפ סָאד

 ףסוי ןב חישמ
 ? ןעמעוו ףיוא

 תוליל
 ,ריד ףיוא
 ,םיחולש ןעמוקעגנָא ןענייז רעדנעל עלַא ןופ

 .ןסַאג יד ףיוא טייקליטשדדחּפ ַא טימ ןעייטש עלגא ןוא

 .טינ ךיז טריר ףסוי ןב

 ?וטסטרַאװ ןעמעוו ףיוא

 ףסוי ןב הישמ
 ,דײשַאב ףיוא

 ןדנואוװערַאפ זיא הנינח ואוו ,ריט ןיא טגיײיצ

 ,ךיישַאב רעד ןעמוק סע ףרַאד ןסרָאד ןופ

 תיליל

 וצ טעבעג ןוא דיײרפ טימ תיליל .סולימרַא ןירַא טמוק סע

 ;םיא

 ןענַאד ןופ וצ טביא םענ ,איבנ ,איבנ ,ָא

 םולימרא
 .טגיווע ןוא ריטו ןיא טייטש
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 תיליל
 ? איבנ ,וטסגייווש סגבגוו

 | טולימרא
 . .,טלַאק טגיױוש

 תיליל
 : גנולפייווצרַאפ ןיא

 ! אי----ם----ב

 ןפסוי ןב םורַא טּפַאכ

 ? ןגייווש ןייז טניימ סָאװ

 ףסוי ןב חישמ
 ,דער

 טולימרא

 :ט-לַאק

 .טגייווש ןוא טייטש ןסתצג עלַא ףיוא קלָאפ סָאד

 ףסוי ןב חישמ
 סע טניימ סָאװ

 סולימרא
 ,טגייווש ןוא טייטש ןסָאג עלַא ףיוא קלָאפ סָאד

 ףסוי ןב חישמ
 .ןדער ריד סייה ךיא

 | סולימרא
 .טגייוש ןוא טייטש ןסַאג עלַא ףיוא קלתאפ סָאד

 -עג עקיכליזד ןופ ךורבסיוא ןַא ךיז טגָארטרעד ןסיורד ןופ

 .ןעיירש

 -- .ןגירשעגפיוא טָאה קלָאפ סָאד

 --- --- .ךוד ןב ןופ ןצכערק יד ףיוא רעפטנע ןַא
 ,ףיוא איבנ רעד ךיוא טיירש --- ףיוא-טיירש קלָאפ סףאד
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 ףסוי ןב חישמ
 !?ָאד ךיז טוט סָאװ

 סולימרא
 .בייח ןופ ןוא תועשר ןופ ךעלקילגמוא זיא קלָאפ סגזד

 ןעמוקמוא טספרַאד .ריד ןופ דימ זיא קלָאפ סָאד

 תיליל
 !ןסטָאררַאפ ךיד רעדיוו טָאה רע ,ףסוי ןב

 : ןסולימרַא וצ

 ףייטש ַא ןופ ןריובעג ! וטסיב ןייטש תצ
 --- ,וד ןלזג רעטלַאק ,ָא
 ? ףךיז ףיוא רעמינּפ וטסתצה ליפיוו ,גָאז

 סולימרא
 .טנייה רעגולק רעד ףרעד סע ליפיוו ליפיוזַא

 תיליל
 ? ףיד ןופ סירַא טדער רעוו

 סולימיוא
 .טייקידנעווטיונ יד

 תיליל
 ? ריד ןיא טציז רעוו

 םולימרא
 .טײקכעלדײמרַאפמוא יד

 תיליל
 -- .בנג ַא .ריד ןיא טציז רענגיל ַא

 :ןפסוי ןב וצ

 ּ! טייקכעלדיימרַאפמוא יד ןָא טינ םענ ָא

 ? רעטנוא ךיז טסיג --- ? וטסגייווש סָאװ

 ףסוי ןב חישמ

 --- ,טרָאװ ןייד לָאמַאכָאנ ,איבנ ,ןרעה ליוו'כ
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 םולימרא

 .ןעמוקעג זיא טפַאשביל ןופ גָאט רעד
 -- .ןעמוקעג זיא יאכז ןופ גנבצט רעד
 --- .ןעמוקעג זיא ,קדצ לאוג ,דוד ןב

 .ּפָא

 תיליל
 ,ליּפש רעד ןופ טלקע ךימ
 ,ריד ןופ ךיוא ןוא ןעמעלַא ןופ
 --- ,ּפנאק םעד ןגייבנייא רעדייא --- ,רעסעב ןיוש
 .ןייטש ןטשרע ןָא םיא ןּפתא"לקעצ

 .טעפמיא טימ ּפָא

 ףסוי ןב חישמ

 : טיירש

 ! רעלענש ,ןוילתר ,וצרעהדַא

 .ריט יד טילַארּפעצ ,רענעקזארשרעד ַא ,ןוילת

 --- .קַאה יד םענ

 -- -- .רימ טימ םוק ןוא
 . טלעוו יד ןעגנערבמוא לעוו'כ

 .טפַארק טימ סיא טיצ ןוא טנַאה רעד יב יא טפזקכ

 ןוילת
 .ריד טימ ןייג טינ ליוו ךיא

 ףסוי ןב הישמ
 ? וד ךיוא

 ןוילת
 .רעמ ןוילת ןייק ןייז טינ ליוו ךיא

 ףסוי ןב חישמ
 -- .ןעגניווצ ךיד לעװ ךיא

 --- .ךיא גָאז ,םוק
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 הנינח

 ירעטרַאמ ןופ ןיירַא ךיז ןּפעלש סע .ןוילת םעד קידנעיצטימ ,ֿפָא

 .ענעסימשעצ ,עטקיניײּפעצ עדייב .להרובד ןוא הנינח רעמַאק

 רעטסעּפ ךיז טלַאה להרובד .ןסירעצ --- יי ףױא רעדיילק יד

 ףױא קעװַא םיא טגייל ,הנינח רעטנוא טילַאה יז .סיפ יד ףיוא

 ינק יד טימ רעטנורַא ךיז יז טזָאל ןילַא .טרָא ןקידרעירפ םעד

 "רעד .רעגעלעג סהנינח וצ קידנרַאּפשנ;אא ּפָאק םעד ,דרע רעד וצ

 .רָאפ ָאד זיא סעפע זַא ,טײקליטש רעד ןיא ל;עמַאטימ טריפש

 .םורַא ךיז טקוק ,ףױא ךיז טבייה .ןעמוקעג

 :ט"יקנסעגרַאפ ןיא יװ

 ?ָאד זיא רעצעמע

 להרובד
 ?"דנינח ,ָאד ןיב ךיא

 הנינח
 .ָאד טייקליטש עיינ ַא ריּפש ךיא

 להרובד
 עד

 הנינח

 .ןריט עלַא ןפתא .ןרָאװעג טינ --- ןוילת ר

 ?להרובד טציא טוט סָאװ --- ?לוק סלהרובד ךיא רעה יצ

 להרוכד
 ,טייקליטש עיינ יד רעה ךיא

 הנינח

 .רעגע-?עג סהנינח וצ טײקכַאוװע ןיא טינק

 ,רעגעלעג ןופ רעטנורַא ןלעװ טלָאװ ךיא
 -- .ןעור ןגייל ךיז לָאז לחרובד ידכ
 .ךיז ןריר טינ ןָאק'כ רעבָא

 להרוב"

 ףעור ןוא דרע רעד ףיוא ןגייל ךיז לעװ ךיא

 .ליד םוצ םינפ ןטימ ךיז טגייל

 ,ךיא ור טָא
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 הנינח

 רעיוב-הסיפזר יד ןופ תועשר יד
 קנַאב-רעטרַאמ יד ןענוגרַאפ טינ טנבזה
 .ןכַאמ רעטיירב לסיבָא

 חוכ ןבָאה להרובד לָאז
 .םבירוסי ע-לֵא רַאפ

 להרובד

 .בָאה ךיא

 הנינח

 ןגיל וצ ןײלַא דרע רעד ףיוא זדוכ ךיוא

 לחרובד
 --- .ןחנינח ןבענ רעבָא --- .ןײלַא

 .ףיורעד ךיוא חוכ בָאה'כ

 הנינח

 ?טקידנואוועצ להרובד זיא

 להרובד
 .ןדנואוו יד --- טינ ייז ליפ'כ רעבָא  .סֵכֵי

 ,עזיוּפ

 | הנינח

 .שטייב סנוילת םעד -- בייל ןטעקפצנ ןפיוא
 :טכיל --- שטייב יו רערעמ רעבָא
 ,בייל סלהרובד ןופ טמַארטשעג טָאה טכיל

 להרובד
 .םעד ףיוא טרַאװעג טָאה ביייל ןיימ

 הנינח

 !שטייב סנוילת םעד ףיוא

 להרוכד
 .ןגיוא סהנינח ףיוא

 .חנינח
 ,טייקליטש עיינ יד ךיוא זיא ,בייל יו ,קיטכיל
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 לחירובד
 ףיױא ךיז סלעטש

 ןענַאטשעגפױא ןיב'כ .רעמ טינ גיל ךיא

 ןונינח

 לדךימ טיג זיא להרובד

 להרובד
 .ןייג

 הנינח

 .ןיוועג לוק סלהרובד ןיא רעה ךיא
 ,לבכיימש ליפ ױזַא --- טולב ןופ יירשעג ןיא
 .דיירפ ליפ ױזַא --- ןייוועג ןיא

 להרובד
 ,דניק ַא ןופ ןפי"ל יד ףיוא לכיימש ןוא דיירפ

 .סטלעוו רעד -- !דניק סנעמעוו

 הנינח
 .סלהרובד ןוא
 .טלעוו יד זיא להרובד
 ,טלעו ,סמערתא ענייד ןיא דניק סָאד גָארט
 --- .ןגיוו ,ןגיו סע טעוװ להרובד
 -- ?טקעלפטנַא ץלַא סע טָאה סָאװ ,רעד זיא רעוו

 להרומד
 .ןוילת רעד

 הנינוח

 :קערוש ןיא יװ ּפָאק םעד ףיוא-טמייה

 י רעוו

 להרובד
 ;:קיאור

 ,ןוילת רעד

 הניגח

 +ץרַאה סלהרובד ןיא קערש ןופ רופש ןייק ָאטינ
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 להרובד
 .רוּפש ןייק

 הנינח

 ,ןעמוק ןוא ןעשעג ךתאנ טשרע ףרַאד סָאװ ,סָאד ןוא

 ?ןצנַאגניא ףיוא להרובד סע טמענ יצ

 להרובד
 .ןצנַאגניא

 הנינח

 ,הברב יד טעװ ןעמוק --- ןגרָאמ יצ ,טנייה
 ,ןשטנעב ן"לעוו ןּפיל עניימ
 ןעמעלַא ןופ ץרַאה סָאד ןעמענכרוד טעוװ דיירפ עליטש
 .לביימש רעליטש--- ,לכיימש רעד ױזַא ךיוא ןוא
 ןענעפעעצ ךיז ןלעוו ןריט ,רעטצנעפ
 -- .דרע רעד רָאג רעביא ןגָארטעצ ךיז טעװ ור ןופ דיל
 -- ?ור ןופ דיל סָאד טקעוועגפיוא טתנה רעוו

 להרובד
 ,ןוילת רעד

 הנינח

 ?ןצנַאגניא ור ןופ דיל'ס ןעמונעגפיוא להרובד טָאה

 להרובד
 .ןצנַאגניא

 הנינח
 | ,טשינרָאג ,טשינרָאג ? ךיא ףרַאדַאב סָאװ
 .טשינרָאג ,טשינרפאג ךיוא ?ףרַאדַאב סָאװ להרובד

 -- .רעטומ ַא זיא "?הדרובד
 ,ןביילב רעטומ ַא טעװו להרובד
 .טסורב רעד וצ ןעילוט יז טעוװ עלהפוע ןַא ןופ ןּפיל
 ,ןגָארטעגסיױא -- סהאנש עלא

 ,טפמעקעגסיוא --- ןפמַאק עלַא
 ,טייקליטש ליוו טלעוו
 --- .טמוק טייקליטש
 ? טמוק טייקליטש יד זַא ,ןָא טגָאז רעוו
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 להרובד
 .ןוילת רעד

 הנינחה

 ?ןצנַאגניא ץרַאה ריא ןיא טייקליטש יד ףיוא "להרובד טמענ

 להיובד
 ,ןצנַאגניא

 ,עניז ןָא ןפיל עריא טימ וצ ךיז טריר ,םיא רעביא ךיז טגיינ

 הנינח

 :ךיז קידנריר טינ

 ,קנַאדַא

 .עזיוּפ

 ,טייקליטש ענייר יד --- טמוק הלואג עתמא יד
 --- ,ןֵפָא ןענייז ןריט יד

 ,להרובד

 טגנערב ןוא סַאג ןיא סיורתא טייג

 --- .טייקליטש ענייר יד ןעמעלַא רַאפ

 .עזיופ

 .ףָאלש םוצ טגיינ ךימ

 ,רימ זיא טלָאק

 בוש
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 ןיינ דליב

 טיקליטש

 ןקידנטרַאװ ןיא טויטש קלתלפ .הסיפת ןופ רעױט סםײב

 ּפָא ךיז טליפש ענעצס עצעקג יד .רעטנורַא 997 .טיױוװש

 .טָאטשש ןופ .ןגיווע ןטמעשרַאפ סענעקנוזעגּפָאק ןופ ןָאפ ןפיוא

 ןוילת רעד ךרודַא ךיז טסיר רעיױט

 ןוילת

 : קידתולעּפתה

 .םיא טריפ ןעמ .טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ

 קלָאפ

 .םינ טריגַאער שינעגיױצט ןייז ןיא

 ןוילת
 .טּפַאכעג ןפסוי ןב

 ,רעיומ ןופ ןפרָאװעגרעטנורַא ךיז טָאה תי"ליל ןוא

 קלאפ

 .טגייױוש

 ןוילת
 .קידלוש ןיב -- --- ךיא ןוא

 .םיא ףױא סבכוא טינ ךיז טקוק רענייק

 ,ךימ טּפשמ .קידלוש ןיב ךיא
 ,יאכז ןייז ךיוא ליוו ךיא
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 .זרע רעד ןָא קַאה יד רעדילש ַא טוט

 --= -- .טרעפטנע .רעוו טרָאװ ַא טרעפטנע

 .רעמ בייח ןייז טינ ךיוא ליוו ךיא

 :טעמכ ןיױועג טימ

 ,ךימ טפָארטש

 קלאפ

 ץיטש טביילב .טיקליטש רעד טימ ןעמונעגכרוד ןיילאק טחעוו

 טמוק הסיפת ןופ .גנוצ רענעריױרפַאפ ַא טימ רעטרעדנערַאפ ַא
 ט3

 טלקַאװ ןוא טייג .טכיזעג טרעיילשרַאפ ַא טימ להרובד סױרַא

 עלַא .שינע :?קַאו סָאד ןטלַאהניא וצ ךיז טקרַאטש .ךיז

 יז .טרָאװ ַא ךָאנ גנורעגַאב ןיא ןגיױא יד ריא ףױא ןזָא ןלעטש

 ןטסדנימ ןייק קידנפרַאװ טינ ,רעױט-טָאטש םוצ ם;צזגנַאל טייג

 ךיז טיִג -- לױמ סָאד טינ טנפע יז זַא .םענייק ףיױא קילב

 א ןייפ ןיא ןיײילַא ךיז ןופ סיר ַא קלָאפ ןופ שינעגיױװע סָאד

 .דלודעג םענעכ;ארבעג

 ?טבעל רע -- רעבָא

 להרובד
 פָא ךיז יז טלעטש ,רעױט םעד קידנכיירג .גנַאג ריא טייג

 .לָאמַאטימ

 .ןפָאלשעגנייא זיא רע

 קלָאֿפ
 .דיירפ ןיא ּפָא טמעטָא

 ?ןקעוו םיא רימ ןלָאז

 להרובד
 .ןיי"לַא ןייטשפיוא טעװ רע

 קלָאפ
 !ןייטשפיא סע רע ןענַאװ זיב טינ טסטרַאו וד ןוא

 להרוכד
 .רעדניק עניימ וצ ןייג ןסייהעג ריִמ סתאה רע

 פא
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 םולימרא

 ךיז טגָארטרעד סע  .טּפַאכרַאפ ןגיױוע סעיינ ןיא טייטש קלָאפ

 טנָאמרעד סָאװ ,ןגינ ַא .עילעּפַאק ַא ןופ ןליֿפש קיטעמוא ןַא

 .רעטנעענ טשרעוו ןוגינ .הנותח רעטמעשרַאפ רעליטש ַא ןָא

 .סיוארָאפ עילעּפַאק יד .ןפסוי ןב טריפ הנחמ עטנּפָאװַאבמוא ןַא

 ןעיירזעעגסיױא ענייק .סולימרַא עילעּפַאק רעד ןופ סיוארָאפ ןיא

 "ירמ{} סָאו ,יד ןופ טינ ןוא ,םיא ןטײלגַאב סָאוװ ,יד ןופ טינ ---

 ןַא טכַאמ עילעּפַאק רעד ןופ ןליּפש סָאד .רעירפ ןופ ָאד ןע

 סעפע טימ טשימעג ,סקידהליענ ,םקיד-?בא סעפע ןופ קורדנייא

 טייהרעמוטש טכַאמ קלָאפ .פזא ךיז ןלעטש ייז .סקידבוט'סוי

 ןליֿפש ףיא טרעה עילעּפַאק .ייז רַאפ געװ ַא

 :לוק סענעכָארבעג טימ

 ,הטרח ןוא רעצ ןיא טמעשרַאפ זיא קלָאפ סָאד

 -- ,טייקליטש ןופ ןייזטסואווַאב טבעיינ ןיא

 :ןפסוי ןב וצ

 ? עשר ,ןגָאז רעטציא וטסעוו סָאװ זיא

 ףסוי ןב הישמ

 םולימרא

 .טגיױצש

 --- .טינ הלואג ןייק --- טנייה זיב הלואג יד

 -- .יאכז ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא טנייה טשרע
 ?עשר ,ןגָאז רעטציא וטסעוװ סָאװ זיא

 ףסוי ןב חישמ

 םולימרא

 .טגייווװש

 :טנייה האובנ ךרוד ןעזעג ךיא בָאה יוזתצ
 ? קלָאפ ןופ ןגייווש סָאד טניימ סָאװ
 .לייטרוא --- טניימ קלאפ ןופ ןגייווש סָאד
 --- ? קלָאפ ןופ "לייטרוא טניימ סָאװ
 טיט : טניימ קלָאפ ןופ לייטרוא
 ,בייח ןטצעל ןקיצנייא םעד רַאפ
 .יאכז ולוכ םעד ןייז בכעמ ןלעװ טעוװ רע ביוא
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 ףמוי ןב חישמ
 ?יאכז ןופ איבנ רעד ןרפאוועג וטסיב ןיוש ןוא

 םולימרא
 יָאד ךָאנ טסיב וד ןמז לכ  .טינ ךָאנ

 -- -- +ןעמוק טינ יאכז ןָאק

 ףסוי ןב חישמ
 ! רעטעררַאפ

 םולימרא
 -- ןסירעצ טינ זיא ןעגנוריסַאּפ ןופ רדס רעד
 .ןסירעצ ןרעוו טינ לָאמנייק טעװ ןוא
 ,ןרעדנואווַאב רדס םעד טינ ןָאק סע רעוו ,רעד ןוא
 ! םיא וצ ייוו זיא --- ןייא ּפָאק םעד טינ טגייב ןוא

 : עז --- טציא ןוא
 ,טייקליטש ןיא פי טייג ןעמעלַא ןופ ץרַאה סָאד
 ,עגר רעקיטציא רעד ףיוא טרַאװעג קיטייוו ןיא
 ,טלעו רעד רָאג ןופ ןשטנעמ ןשיוצ טפַאשביל ףיוא
 ,ור ףיוא --- ,םולש ןתמא ףיוא
 ,תוריזרס ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא ףיוא
 --- .תועשר וצ ן"ליוו ןופ
 -- .ךיז טרַאװרעד ןוא טרַאוװעג
 ןטלַאהרַאפ רעדיוו גנוזיילסיוא יד טרעוו טָא ןוא
 .ןייז םיכסמ טינ טסליוװ --- .ריד ךרוד

 ףסוי ןב חישמ
 .םיכסמ טינ ןיב ךיא .,יאדווא

 סולימרא
 ,ץַאלּפ ןייד ןטערטּפָא טינ טסליוו ןוא

 ףסוי ןב חישמ
 .ןטערטּפָא טינ ליוו ךיא ,יאדווא

 םולימרא
 ,ריד ןופ ןרַאּפש האנש ןוא הוואג ןוא

 .ןרעייפ-םונהיג

 ףסוי ןב חישמ
 .רעמ ךהאנ ןסקפצוו סעוו האנש ןיימ



 טולימרא
 ?ּפָא ךיד ןזָאל רימ ביוא ןָאט וטסעוו סָאװ ןוא

 ףמוי ןב חישמ
 .ךיד ןעגנערבמוא טייהדנגעלעג רעטשרע רעד ייב

 םולימרא
 ? ךָאנרעד ןוא

 ףמוי ןב חישמ

 .הסיפת רעד וצ טנַאה יד סיוא טקערטש

 ,םיא

 קלָאפ
 :דלודעגמוא ןיא סיר ַא ךיז טיג

 !עשר

 ףסוי ןב חישמ
 ,ןיב ךיא

 םולימרא
 .ןרעו טייטעג טזומ וד זַא ,ןילַא וטסעז טציא
 ;ןיײלַא ךיז טייט ןוא םענ ָאט
 ,ריד ןבענ תצד טָא טגיל קַאה יד

 -- .טכער ןייד ריד טוט ןוא יז םבענ

 | ףכוי ןב חישמ
 ? ןייז זדדירטמ ךיז טנַאה ןיימ לָאז סָאװ וצ
 -- .רעווש ץנַאג ,קיגָאװ ץנַאג זיא קַאה יד
 .טנידַאב ןרעו וצ האנה יד ןבָאה ?ליוו'כ

 םולימרא
 ? דרָאמ וצ ןעגניווצ זדנוא וטסלבוז סָאװ וצ

 ףסוי ןב חישמ
 ,טנייפ ךייא בָאה'כ
 : ךייא ןופ המקנ ןעמענ ליוו'כ
 -- טולב ןסָאגרַאפ בָאה ךיא זַא

 --- !ךיוא ריא טסיגרַאפ
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 הווצמ יד ןעמענוצ ךיא לָאז סָאװרפנצפ

 --- 3 ןייז הכוז טעוו סאו ,םעד ןופ

 הסיפת ןופ לעוװש רעד ףױא ךיז טזייוַאב טנעמַאמ סעד ןיא

 ןטימ טדער ,רעטשרע רעד םיא טעזרעד ףסי ןב הנינח

 : ןָאט'קזח ןבלעז

 -- .ןייז הכוו טעוו סאו רעד טָא --- !רע זיא טָא

 םולימרא
 : גנוטרַאורעדמוא ןופ קערש ןיא

 ! דוד ןב חישמ

 קלָאפ
 : טרָא ןופ סיר ַא ךיז טיג

 !דוד ןב חישמ ןבעל לאז

 הנינח
 .ירשעגסיוא םעד רעביא רע טסייר טנַאה ןופ ןכיצ ַא טימ

 ןוצ וצ רע טייג טירט עטסעפ טימ .ליטש רעדיו טרעוויס

 ןרעדנַא םעד ףיױא רענייא ןקוק יז .ןפסוי ןב

 ףסוי ןב חישמ
 .בייװ ןטצעל םעד טייט ןוא קַאה יד םענ -- !?וטסקוק סָאװ

 ,הלואג ןייד ןופ רעטלַאהדּפָא םעד

 חנינח

 ןעלסקַא ספסוי ןב ףױא טנַאה ןיז ךע-?רעדירב ףױרַא טגייל

 ףסוי ןב חישמ

 : רעטיב

 !טפַאשביל !תונמחר
 -- .טינ טּפַאשבי"ל ןייד ףרַאד ךיא
 ,טינ ךיא ףרתצד הליחמ ןייד וליפא

 .ךיד סַאה ךיא
 .טינ ףתוש ןייק ריד טימ ןיב ךיא

 ! ריד ףיוא טנַאהד יד בייה'כ ןרָאװ --- ּפָא טערט

251 



 ךיז ןביג קלָאפ ןוא סולימרַא .טנַאה רעד טימ ךיז טסעמרַאפ

 ןכייצ ַא טכַאמ הנינח .טנַאה ןייז ןטלַאהרַאפ .םיא וצ זָאל ַא

 .סיא ןופ ןייגּפָא לזָקז עמ

 ףסוי ןב חישמ

 ; שיטסָאקרַאס

 .טייקסטוג ןייד רַאפ ריד קנגנגדַא

 -- .ןריפ ךימ סיײה -- !וטסגייווש סגצוו

 ,.רימ טכער ןיימ וס ןוא םוק -- ןוא

 .טרַאװ ךיא -- ?טסרעה וד .טרַאו ךיא

 עגנַאק .םיא ךָאנ ךַאו .ןירַא הסיפת ןיא קעווַא ןילַא טנַאפש

 ַאטרַאפ ןוא רעפיט ךָאנ טגיױװש דוד ןב זדישמ .טייקליטש

 ןעמע -?ַא ןופ רעטעי

 םולימרא

 :ןגיוװע סָאד רעביא טסייר

 טײטַאב סָאװ ןסיוו ליוו קלָאפ סָאד
 ? קדצ לאוג ,ןגייווש ןייד

 הנינח

 .טגייווש

 םולימרא

 --- טרָאװ ַא סנייד ךָאנ סיוא-טייג קלָאפ סָאד

 ןירועג ךיז טרעהרעד קלָאפ ןשעיוצ ןופ

 הנינח

 : טרעטסילפ

 .ןענייוו טינ

 םולימרא
 -- ףעז וצ ךיד ךעלקילג זיא קלתצפ סָאד
 -- .ךָאנ טבע"ל עשר רענעי סָאװ ,ךעלקילגמוא ןוא
 ןרעוו טייטעג זומ ףסוי ןב

 הנינה

 ?זומ
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 םולימרא
 .םיא ןופ ןרעוו טייטעג וססצו ,סינ ביוא

 הנינח

 ?ןייז טינ ןָאק -- ןבעל ןלָאז עדייב ןוא

 םולימרא
 ןטייט ךיד ליו רע .טינ רע ליװ סָאד
 .ןעמוק טינ ור יד ןנצק --- ורמוא זיא רע לייוו
 גנולפייווצרתצפ טעוװ --- ןבעל טעװ רע ןמז לכ ןוא
 .ץרַאה רעזדנוא ןופ ךיז ןָאטּפָא טינ דרָאמ ןוא טיוט רַאפ קערש ןוא
 ,הסיפת ןופ טנעוו יד ןדיינשכרוד ןלעװ ענייז ןגיוא יד
 .םס יו ןכירקכרוד ןלעװ ענייז רעטרעוו יד
 .לָאמ עלַא ףיוא -- טכַאמ ,רע ליוו הלודג לייוו
 ,טינ םיא טרַא סע .ךיז רַאפ טכַאמ יד דלַאװג טימ ליוו רע
 ןענייז ןעמוקעג טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עלַא סָאװ

 -- ,עטליטשעג ,עטרעטייללעג דייר ןרעה וצ
 זידאנש עקידתונשקע ןייז סָאװ טינ םיא טרַא'ס ןוא
 -- .הלואג עתמא יד טלַאהרַאפ
 .ןרעוו טייטעג זומ רע

 וצ סױא יז טקערטש ןוא דרע רעד ןופ קַאה יד ףיױא טבײיה

 ,ןהנינח

 הגינח

 ףיױא טרעדױש

 ? ךיא

 םולימרא
 .קדצ לאוג ,וד

 הנינח

 .ןיינ

 ןוילת

 :רעטנוא טגנירפש

 יי ךיא
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 הנינח

 ?קוליח רעד זיא סו

 טימ םינפיס רעביא ךיז טקעד .ןוילת םעד ךיז ןופ ּפָא טסיטש
 .טנַאה ןיא קַאה יד ׁש-?;2ה סולימרַא .טנעה יד

 סולימרא
 : טייקכעלדיימרַאפמוא יד טלעפַאב ױזַא
 ;קַאה יד ןעוועג זיא בייהנָא ןיא
 ,בייהנָא םייב ןעוועג זיא סע יװ ןוא
 ,ןייז ףוס םייב ךיוא זומ ױזַא
 --- ןבײװּפָא ןוא ןעײרדסױרַא ךיז ליוו סע רעוו ןוא
 .לרוג ןקידתמא ןופ ןכיײװּפָא טעוו
 -- ,ןייר ןביילב ןלעוו ייז --- ענייד טנעה יד
 ןרעװ טינ ןיוש לפצמנייק טעװ טלעוו יד טזיילעגסיוא רָאנ
 ' --- ,טגָאז עשר רעד סָאװ ,ךָאד טסרעה וד
 ןבעגפיוא טינ ריד וצ סַאה ןייז טעוװ רע
 ,ןלעטשּפָא טינ ךיז תועשר ענייק רַאפ
 -- .ךיז ןסיג רעטייוו ,רעטייוו טעוװ טולב ןוא
 ?טנעה ענייר ענייד טימ ןייז טלָאמעד טעװ סָאװ זיא
 ?יוװ ?ןייז ןייר ייז ןלעו יו ןוא
 -- .ךיז ןסיג רעטייוו ,רעטייו טעװ טולב ביוא
 ,טנעה ענייר רעד -- הלואג :סיוא ביילק

 הנינח

 ןסולימרַא ףױא גנתאל טקוק ,טכיזעג ןייז ּפָא טקעד

 ,לוק ןייד ןיא ,שבינּפ ןייד ןיא ןעגנורעדנע ליפ ױזַא

 -- .רעטרעוו ענייד ןיא ךיוא ןוא

 טולימרא
 ץעגנורעדנע עלַא יד ךיז ףיוא גָארט ךיא
 ,טײקמַאזנייא ןייד --- וד יו ,ליטש ,קידלודעג
 .ךיא גָארט טּפַאשביל ןיימ --- וד יו --- ךיוא ןוא

 הנינח

 .טכיזעגיס קירוצ טקעדרסצפ

 םולימרא
 ,לאוג ,ָא ,דייר עניימ ףיוא ךיז רעדנואוו טינ
 ,טפַאשביל קלזד ַא ךיז ןיא גָארט ךיא
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 .ק"להח ַא יװ ךָאנ רעמ רשפא ןוא
 .עקיד'תילכת'גפא יד ,טפַאשביל עסייוו יד

 ,ןטרַאװ טינ ךָאד רענייק טוט רימ ףיוא
 ,ז"וליפת ןייק טינ רענייק טוט רימ וצ
 ריפ ךיא שטָאכ ,ךימ ביל טינ טָאה רענייק ןוא
 רַאפרעד ןוא -- .ןשינעעשעג ןופ רדס םבעד
 ןרעדעיַא ןבָאה ביל טייקנייר ןיא ךיא ןָאק
 .טרעדָאפ טפַאשביל יד רָאנ ספאוו ןָאט גנידצלַא ןוא
 ןעמעלַא ןופ לוק סָאד --- לוק ןיימ
 .-?לכ ןופ לוק סָאד
 .סנעמעלַא --- םינּפ ןיימ ךיוא ןוא
 .טללכ םעד
 ,טינ םָאזגנַאל :ךיא גָאז רעבירעד
 ,ןעמעלַא ןופ ץרַאה סָאד --- ץרתצה ןיימ

 -- ללב ןופ ץרַאה סָאד
 ,גנונעפָאה רעטצעל ןיא טנערברעד
 ,רעמ זרומחלמ ןייק ןיוש ָאטינ

 ,רעמ עכייר ןייק --- עמערָא ןייק

 ,ןצענערג ןייק ןוא רעקלעפ ןייק
 -- שטנעמ רָאנ --- .טלעוו רָאנ
 2 א א א א יא ןוא

 ,טַאט עטצעל יד -- טלעפ ךַאז ןייא ךָאנ
 .ָא :ןגָאז ןוא ןקיטעטשַאב לָאז סנבזוו
 .טסיב סהָאד ןוא
 -- -- .וטסיב -- ָאי רעד
 -- .ָאד טסיב

 --- ךָאד ןוא
 .רעדמערפ ַא יװ ךָאנ ץלַא וטסייטש סָא
 ,זדנוא ןוא ריד ןשיוצ ָאד ץלַא ךָאנ זיא הציחמ ַא
 .ףסוי ןב -- זיא הציחמ יד

 ןיירַא טערט --- ,הציחמ יד ּפָא ףַאש ,סיירעצ
 ,יאכז ןופ ךיירגינעק ןטרַאװרעד ןייד ןיא

 ּףָא טינ טקעד הנינזד ,םיא וצ קַאה יד סױא רעדיו טקערטש

 .םינּפ ןיז

 קלָאפ ןופ רעצעמע זַא -- רשפא --- וטסליװ יצ

 ? ןריפסיוא טּפשמ םעד ןייג לָאז

 ,עזיופ
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 -- רעווש זיא ריד ביוא ,טוג ,ונ

 ןָאט סע רערעדנַא ןַא רעצעמע טעוו

 ,זעױּפ

 -- ףָאט סע ךיא לעװ ,טוג ,ונ

 .הסיפת רעד וצ ןייג ךיז טזגלל ןוא קַאה יד טמענ

 הנינח

 .םיא טל;קהרַאפ

 ,ןײלַא ךיא ףרַאד --- ןָאט ביוא

 םולימרא
 ,טיג םַאזגנַאל ָאט

 | -- צז ָא
 ,טקינײּפעג ךיד ןטכענ ןבָאה עלַא רימ
 ,ךיד ןזדלַאה וצ טיירג רעדעי זיא טנייה ןוא
 ,ףוג רעזדנוא ןופ ףוג יו ךיד ןליפ וצ
 ,ךיד ןעלסקַא יד ףיוא ןגמנרט יצ
 ,רעזייה ערעזדנוא ןיא ךיד ןבָאהד וצ
 :ןטעב ערעזדנוא ןיא ךיד ןגייל ןפָאלש ןוא
 ןָא ןביױא הדועס רעד ייב ןציז טסלָאז
 ,הלואג רעד ןופ רעקילייה רעד ייב הדועס רעד ייב
 טלעװ טימ דנוב ןייד --- ,זדנוא ןשטנעב ןוא
 ,ןדיינשרַאפ טייקיבייא-קיבייא ףיוא

 הנינח

 : טלפייווצרַאפ

 ? טולב ךרוד

 ,עזיוּפ

 ?ָאטינ עלעסָאי זיא סָאװרתצפ

 .טכוז ,ןגױא יד שימ טעשאדנָאלב

 ? עלעסָאי זיא ואווַא

26 



 ןוילת
 : ןכָארבעג

 .רעטעגרהרעד פז הסיפת ןיא טגיל רע

 .ןסייהעג טָאה ףסוי ןב

 הנינח

 ןסייהעג רע טָאה ץלַא .ןסייהעג --- ןסייהעג

 ,רעקניטלַא רעדנילב רעד טנַאּפש רעטנורַא ךעלגרעב יד ןופ

 ,סבםיא רַאפ געוו ַא טכַאמ םלוע .ןקעטע ןייז טימ טּפָאלק

 .ןהנינח וצ ןעמוקוצוצ םיא ןפלעה ערעדנַא

 הנינה

 :טנעה עטקערטשעגסױא קידרעטיצ טימ

 .רעניימ רמוש רעטלַא ,ָא

 רעקניטלַא

 ןדעד רעבָא ,םיא טלטרעצ ,ןהנינח טנעה יד טימ טּפַאטרעד

 .םוטש .טינ רע ןָאק

 הנינח

 -- .סעּפע גָאז .רעניימ רמוש רעטוג ,ָא
 -- .זדצע ןייד .טציא טגא טרָאװ ןייד ףרַאד ךיא
 --- -- ?וטסגייווש סָאװ

 רעקניטלַא
 ,גתצ ןטינשעגסיוא ןייז ףיױא טנעה יד טימ ץזייו

 הנינח

 !+עקַאס ןסינשעגסיורַא

 רעקניטלַא

 .ָא ףױא 9227 ןטימ טילקַאש

 קלָאפ
 :ןיױועג

 ,זדנוא ביגרַאפ ,ביגרתצפ ,ביגרַאפ
 ,קידלוש ןענייז עלַא רימ
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 הנינח

 ?טולב --- ןייז לרוג ןיימ ךיוא זומ יצ ,גָאז ,ָא

 רעקניטלַא
 .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש

 חנינח
 ?גערפ ךיא סָאװ ןגעוו וטסייוו יצ

 רעקניטלַא
 .ָא ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש

 הנינח
 ? קַאה יד

 רעקניטלַא
 .ָא ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש

 הנינח
 . ןיא קַאה רעד טימ ּפָא .קַאה יד ףיא טבייה ,ןייא ךיז טגיב

 ק-7זצפ .טדניױװשערַאפ ,ץעגרע טכירקרַאפ רעקניטלַא .הסיפת

 .דרע רעד וצ רעמינפ יד טימ ןלַאפ עלַא .גנונַאּפש ןיא טרַאװ

 טייטאע ,הסיפת רעד וצ טדנעוועג ןגױא יד טימ ,קיאור ןוא טלַאק

 הנינח .טייקיבייא ןזא ךיז טכַאד סע ןוא- סעגר .סולימרַא

 ןיז .םעגר רָאֿפ ַא רעױט םייב טייטש .קירוצ סױרַא טמוק

 רע .טייקנס;עלשטנַא רענעגנואווצעג טימ ןעמונעגכרוד זיא םינפ

 פָא ךיז טלעטש ,םלוע םוצ סיוארָאפ טירט רָאְּפ ַא טסַאמ

 הנינח
 .ןָאטעג ךיא בָאה ,קלפאפ ,ןליוו ןייד

 סולימרא

 :ףורסיוא טימ

 !המלש הלואג יד

 קלָאפ
 !דוד ןב תחישמ ןבעל לָאז

 !זדנוא שטנעב
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 הנינח

 ,ךיא וט סָאד
 ,ךייא שטנעב ךיא
 -- .ּפעק ערעייא רעביא טנעה עניימ בייה ךיא
 -- טנעה עניימ --- טנעה עניימ טײרּפש ךיא
 === == == טנעה --- עניימ

 טמענ לָאמַאטימ ,קרַאטש --- בײהנָא ןופ .ענדָאמ זיא לוק ןיז

 ּפָארַא ןעמענ טנעה יד .,9ילכ ןיא ןייגרעביא ,ןכערב ךיז סע

 יקערש סעפע ן?יפרעד עלַא .לגילפ עקידנעקניז יװ ,ןרעדינ

 .טריפשרעד רעבָא סולימרַא .סגָאוו טינ ןעייטשרַאפ רָאנ ,סכעל

 םולימרא

 ;:קיטסַאה

 !סכעליירפ ַא -- !רעמזעלק

 .טלַאהרת;גפ הנינח ,ןליּפש ןבייהנָא ןליו רעמזעלק

 הנינח

 :טנעה ענעבייהעגפיוא יד טימ קידנרעטַאלפ

 -- קלָאפ --- ,רעדירב
 ?טנעה עניימ ףיוא ריא טעז סָאװ
 !טנעה עניימ ןופ ןפירט ןּפת:רט ַא רַאפ סָאװ
 ?!טנעה עקידנשטנעב עניימ ףיוא ריא טעז סָאװ
 -- ? ריא טעז סָאװ ? ריא טעז סָאװ
 -- 3טנעה עניימ ףיוא טו"לב טעז ריא זַא ,טינ ריא טגָאז סָאװרַאפ

 טי 7?אפַאב רעדיוש ַא .רעמָאי ַא ןיא רעביא-טייג לוק ןיז

 | .ןעמעלַא

 םולימרא
 .רעדירב ,החמש סיורג ןופ ןייוועג ַא
 -- .הלואג ןופ הזדמש

 ,רעדירב ,טגניז
 -- .קדצ לאוג ןופ דיירפ רעד טימ ךיז טיירפ
 !טליּפש !רעמזעלק ,ריא טגייווש סָאװ
 !טלבמיצ !טקױּפ

 ! רעקרַאטש --- קרַאטש
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 ! ןייועג סָאד רעבירַא טקױּפ

 ! רעבירַא טקיוּפ ,רעבירַא טקיוּפ

 טולימרא

 ולוכ

 ולוכ

 .יאכז

 .יאכז

 ײרעקיױּפעג סָאד .ןקיױפ ןיילַא טמענ ןוא קיוּפ יד סױרַא טּפַאכ

 ירַאפ ,ןליפש ןָא טבייה עילעּפַאק עצנַאג יד .ןעמעלַא טקריווַאב

 םלוע .:-?אוג ןופ ןיױועג עקידנסיירפיוא סָאד ןצנַאגניא טכליה

 םיא טגנילש ,ןהנינח םורַא טלגניר זַאטסקע ןטּפַאכעגפיוא ןיא

 ,סטכעליױורעטניזדַא ךיז טסייר ,ךרוד ךיז טסייר הנינח ןייא

 ןבענ סָאװ ,טנ?אוורעיױמ ןופ ןטלַאּפש יד וצ ךיז טחעטייוורעד

 טינ ךיז טזָאל רע רָאנ ,םיא וצ ךיז ןעיצ טנעה .הסיפת רעד

 טקיױפ ,ןשיווצ ןירַא ךיז טסייר סולימרַא .ייז ןופ ןעמעננָא

 -עגניירַא ןרעוו עלַא ןוא ,סקידלדנױװש ַא ןיילַא טצנַאט ,קרַאטש

 על?צ ןָא טגנערטש רע זַא ,טעז עמ .םיא טימ ץנַאט ןיא טּפַאכ

 ,הנינח ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצוצּפָא ףיוא זוחוכ ענייז

 ךיירפ יד ןטכינרַאפ לָאז סנייז ןיױועג ס;ַלד זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ

 ןהנינח קױפ רעד טימ ןוא ךיז טימ טפוטש רע .ק"לָאפ ןופ

 .זוכ טימ ,טלַאװג טימ םיא טפפטש רע ,טָאטש ןופ רעױט םוצ

 .ץנַאט ןיא םיא ךָאנ קלָאפ סָאד

 .יאכז

 .יאכז

 סייט ריר

 !הלואג עתמא יד ןבעל לָאז

 -עּפַאק ןוא ןקיוּפ עטייו סָאד טרעה עמ .טזקטש ןיא ּפַא עילַא

 "עסָאי ,"ירעווערעג ַא ןעמ טרעה הסיפת ןופ ףיט רעד ןופ .עיל

 .הסיפת ןופ לעווש רעד ףיוא ךיז טזייװַאב עלעסָאי --- .לוק סעל

 סיױא-טעז רע .םביא ןדניב סָאװ ,קירטש יד ךיז ןופ טסייר רע

 טיג רע .ףָאלש ןיא יװ יוזא טעװער רע .סױרַא רבק ןופ יװ

 ןוא עגר ַא טגיל ,לעווש טיי רעקידנסיורד רעד ףיוא -לַאפ ַא

 -- טרעדנעעג טקוק ןוא ןגױא יד טנפע ,ּפָאק םעד ףױא טבייה

 ַא ,םיא רעביא ךיז טסיגעצ לכיימש ַא .קיאור ןוא ליטש

 .סעטָא רעיירפ



 עלעסָאי

 ּפָאק רעד רָאנ ,ךרע רעד ףױא ןגיוצעגסיױא ףוג רעצנַאג ןיז

 .ןבייהעגפיוא

 .לרעדורב --- .הנינח
 ?וטסיב ואוו
 .ןליּפש סעילעּפַאק
 .טייהיירפ
 --- .ןוז
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 ןעצ דליב

 ןוילת

362 

 יאּכז

 יַאקירעטרַאמ רעשיױוצ רעד וצ טריפ סָאװ ,ריט יד .הסיפת
 ,ריש יד .טייז רעטסקינייוועניא רעד ןופ טק;אהדרַאפ זיא ,רעמ
 ןופ טרעה עמ  ןפקק זיא ,גנבלעוו-רעיוט רעד וצ טריפ סָאװ
 רעטקַאהעגוצ רעד ןבענ .דנ;צנַאכָאנ ןליּפש סעילעּפַאק ןסיורד
 ,טּפַאלקעגוצ יו ,ןלַאפעגוצ םינּפ ןטימ רעמַאק-רעטחַאמ ןופ ריט
 לעוװע רעד ףױא ןגיוצעגסיא ,ןוי"לת רעד .להרובד טייטש
 טפמעק ןוא טגיל ,טנוה רעקידנטיה ַא יו ,ריט רענעּפָא רעד ןופ
 ןעמ טרעה ,רעליּפוע עילעּפַאק ץוח ַא ,ןסירד ןופ .ףָאלש ןטימ

 ,קלָאפ ןקידנרישרַאמייברַאפ ןופ ןעיירשעגסיוא-דיירפ ןוא גנַאזעג

 .גנַאגרַאפ-ןוז רַאפ

 :גיא ןייק וצ טינ ךַאמ ךיא זַא ,ןיוש תעל-תעמ ץנַאג תצ
 .ןפָאלש טינ טזתצ"ל לאוג ןופ ןייוועג ערעטיב סָאד

 --- עילעּפַאק יד ןפָאלש טינ טזָאל ךָאנ רעמ ןוא
 -- צעילעּפַאק יד ,יז טליּפש סכעליירפ ַא
 ,ןכליהרַאפ וצ לאוג ןופ ןייוועג ערעטיב סָאד
 ,ןסיוורעד טינ ,הלילח ,ךיז לָאז ט"לעוו יד
 --- ,ןסָאלשרַאפ ךיז הסיפת ןיא ןיילַא טָאה לאוג רעד זַא
 ,ליּפש ,עילעּפַאק ,ליּפש
 םיחולש ןעמוקעגנָא ןענייז רעקלעפ עלַא ןופ
 ןקוק וצ ןוא ,הדועס רעסיורג רעד ףיוא ןציז וצ
 .לאוג ןופ ןיירַא טכיזעג ןיא
 .ןבייהנָא ןיוש דלַאב ךיז טעוװו הדועס עסיורג יד
 --- גליּפש ,עי"לעּפַאק ,ליּפש

 .טרעמהצי לאוג רעד ןוא ,ןצנַאט עטזיילעגסיוא יד

 :ןעלהדרובד וצ

 .טרוהגו תא גָאז ?וטסגייווש סָאװ



 .עזיופ

 ?ַאה .ןעמוקעגניהַא עלעסָאי זיא ואוו ןוא
 --- ;ךיז טכַאד ,ןגעלעג טיוט --- .ןשטנעמ ַא ןופ הרובג ַא
 --- אזַא דיירפ ַא -- טשרע .טעטנעּפעג קירטש ןיא
 --- .םיא ָאטינ --- בורגירעלעק ןיא קוק ַא וט ךיא
 --- ?וטסגייווש סָאװ --- .ַאזַא דיירפ ַא .ַאזַא דיירפ ַא

 .עזיופ

 !טסרעה -- ,ןצנהאגניא ליּפש יד טָא טינ טלעפעג רימ ןוא
 .רעמ ָאד ןָאט וצ סָאװ טינ בָאה ךיא
 --- .ןוילת רעטליּפשעגסיױא ןַא ,טנוה רעטלַא ןַא

 --- --- .ךיא ליוװ ןפָא"לש ןוא ,ךיא ןיב דימ ןוא 8

 טגײל ,ריש רעטקַאהרַאפ רעד וצ וצ-טײג ,ףױא ךיז טבייה רע
 יא ךיז טרעה ,רעױא ןייז וצ

 --- .ָאי ,תי .ןגבנ ךָאנ טלַאה סנייז ןייוועג'ס
 -- .ןרעה וצ םיוק ,רעטקיטשרַאפ ,ןיוש רעליטש רָאנ
 .םעלַא םעד רַאפ ארומ בתמ:ה'כ

 ןּפַאלק ןייצ ענייז ןוא קירוצ ךיז טצעז

 ? וטסגייוש סָאװ ,טרָאװ ַא גָאז ,ונ
 ,טכערעג טסיב -- .ןדער טינ רימ טימ טס"ליוו וד
 ביגרַאפ ,ןגעווטסעדנופ -- .ןעוועג רעקינייּפ ןייד
 --- .ןוילת ןטליּפשעגסיױא ןַא ,טנוה ןטלַא ןַא
 -- .טנייה הליחמ טימ ךָאד לופ זיא טלעו עצנתצג יד
 סא ,בגא ,ןיוש גָאז ןוא --- ,ביגרַאפ
 ? םיא וטסיב סָאװ

 .עזיופ

 ? בייוו ַא

 ןכַא 7? ןיא ךיז ןקיטש םיצולפ טמענ

 -- == -= ,בייו ַא
 ? רבדמ ןופ םיא טימ טסמוק וד
 ? בייוו ןייז ןעוועג ךיוא ןטרָאד טסיב



 .עזיופ

 ,טײקטעקַאנ ןייז טקעלּפטנַא ריד ךָאד בָאה ךיא
 ,=בענייז וצ בייל ןייד טגיילעגוצ ןוא
 ,ןדייב ךייא ןופ ןסָאגעג ךיז טָאה טולב ןוא
 -- .סנטייוצ םעד ןיא ןסָאגעגנײרַא טולב סמענייא ןוא

 --- ,טקינייארַאפ ךָאד ןדייב ךייא בָאה ךיא
 ---- .טינ וליפא קנַאד ןייק רָאג רימ טסיג וד

 .עזיופ

 -- --= .ןריובעג םיא ןופ דניק ַא ךָאנ רשפא טסעוו
 | ,רימ ןעקנַאד יאדווא וטספרַאד םעד רַאפ
 -- .רַאפרעד רימ ןעקנַאד ףרתצד טלעוו יד ךיוא ןוא
 ,ךיוב ןייד ןיא ןגָארט וטסעוו ןהדנינח ןופ שרוי ַא

 -- .דוד ןב חישמ ןופ שרוי ַא
 --- .ןוילת םענופ שרוי ַא --- ןייז ךָאד טנָאקעג טלָאװ'ס ןוא

 --- .הלואג רעד ןיא לייט ַא ךיוא בָאה'כ .טסעז ,ונ

 טייג .ריט רעד ןופ ל?עצמַאטימ 9: ךיז טרעק להרובד .עזיוּפ

 .לעוװע רעד ףױא סיוא ךיז טיצ ןילת .קידנגיוװש סױרַא

  .םעלַא םעד ראפ ארומ בָאה'כ

 ןײרַא טמוק סולימרַא

 םולימרא
 ?ןָא ךָאנ טלַאה סנייז ןייוועג'ס

 ףיוש רעליטש לסיבַא

 סולימרא

 .ריט רעד וצ רעױא ןייז וצ-טגייל

 ? ךיז וצ וצ טינ ץלַא ךָאנ טזָא"ל רע

 ןוילת
 .ןייג

 םולימרא
 ?טינ טסייװ רענייק ?ָאד ןעוועג טינ רענייק זיא קלָאפ ןופ



 ץוילת
 --: ,טגָאזרַאֿפ רימ טסָאה ֹוד סָאװ ,טגלָאפעגסױא בָאה'כ
 ,להרובד יד -- יז רעסיוא-- םענייק ֹוצרעהַא טז:אלעגוצ טינ
 גתאט ןצנַאג םעד ךיוא ןוא טכַאנ עצנַאג ַא
 ,ריט רעד ייב ןענַאטשעגּפָא ָאד ,עטרענייטשרַאפ ַא יװ ,יז זיא
 .ןָאט-ןפע ןַא ךיז לָאז ריט ןייז זַא ,ךיז טרַאװרעד טינ ןוא
 :סע טיײטַאב סָאװ טינ ייטשרגאפ ךיא --- ,רימ גָאז ,רָאנ
 -- .טרעמָאי לאוג רעד ןוא -- ןצנַאט עטזיילעגסיוא יד

 סולימרא
 ןרעװ טלקנוטרַאפ טינ רָאט קלָאפ ןופ קילג סָאד

 ;רעיױרט סלאוג ןופ טינ וליפא
 ךיז ןסיוורעד טינ וליפא רָאט רענייק ןוא
 יד רעסיוא ,םענייז רעיורט םעד טָא ןופ
 "לעצ-הסיפת ןיא ָאד טָא .ןיוש ןסייוו סםצוו
 ,רעצ ןייז רָאג ןרעו טרעמָאיעגסיױא לָאז

 ,ןביילברַאפ ָאד ןוא

 ןוילת
 יקיטכיװ קידנעטש טסיב .ריד ךיא ןיב אנקמ

 --- .ץַאלּפ ןפיוא קידנעטש טסיב

 טולימרא
 .סיפ סדוד ןב רַאפ ןטָארטעגסױא ןגעוו עלַא בָאה'כ

 ץילַא סָאד ויא ןטילעג טינ טָאה רע ליפיוו ןוא

 ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא ןוא .טלעװ רעד ןופ הבוטל

 ,גָאט םעד טָא רַאפ ןעוועג גנוטיירגוצ זיא

 ןוילת
 -- --- .טקַאהעגּפָא בתצה ךיא סָאװ ,ּפעק עלַא ןוא

 םולימרא
 דדועס רעד ייב ןוא .ייז ךיוא ,ייז ךיוא
 .טיירג ןייז ץַאלּפ ַא ריד רַאפ ךיוא טעוו
 ןטרַאװ ןוא ןיוש ןעייטש למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןשיט יד
 ןעמוקעג ןיוש ןענייז םיזחדולש יד טלעװ רעד רָאג ןופ
 .רעקילייה רעד ייב הדועס רעד ייב ןציז וצ
 ?ךימ טסיב ?ךךיז וטסגיוו סָאװ

 ןוילת
 ,ןפָאלש ליוו'כ
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 טולימרא

 .ףָאלש ןוא יג ,ונ
 ?ץעגרע ןעזעג ןעלעסָאי רשפא טסָאה

 ,טשינרָאג -- ןוא ,םוטעמוא םיא טכוזעגמורַא
 ,םםנטיג ןוא םיא ָאטינ
 ,ייג ,ונ

 .ּפָא ןוילת

 טולימרא

 טימ פז; טגנירפוע .ריט רעד וצ רעױא ןייז רעדיװ וצ טגייל
 ,דיירפ

 .רעמ ןייועג ןייז טינ טרעה עמ

 ;ןירַא רעױט םענעּפָא ןיא שזירש

 עלתאצ טייג ןײרַא דלעפ ןיא !ַאש -- עי"לעּפַאק
 ,זידדועס רעד ייב ןליּפש וצ

 רערעסערג ךאענ טימ ךיז וצ סולימרַא .ליטש טרעוװ עילעּפַאק
 : ךיירפ

 --- .רעמ טינ טנייוו דוד ןב

 ןײרַא ריט ןיא טדער רע

 ,סױרַא םוק ,ןפע --- ,קדצ לאוג ,הנינח
 סָאלש רעטניהַא ךיז ןסָאלשרַאפ טסָאה וד ,סייוו ךיא
 ,טנלע ןופ ןייוועג'ס לָאמ עלַא רַאפ ןענייװּפָא וצ
 --- .רבע ןופ ןייוועג --- שינעקנעב-רבדמ ןופ ןייוועג
 ,קירוצ ןעמוקסורַא וטסעוו דלַאב רָאנ
 ןדירפ ןוא ור :לכיימש ַא טימ ןגָאז ןוא
 --- .ןסעגרפצפ לָאמעלַא ףיוא זיא רבע רעד
 ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טינ רעמ לע ךיא ןוא

 ,ריד סיפ יד וצ ךיא לעװ ןלַאפרעדינַא
 דלעפ ןטימ ןיא ןייטש ַא וצ ץעגרע שבעדכהאנ ןוא
 .ןברַאטש קיאור-ךעלקילג ןוא ,ןרַאשוצ ךיז



 :טפור ןוא ריט ןיא ךעלעמַאּפ טּפַאלק

 ןפע .קדצ לאוג .דוד ןב הנינח

 .ןפע ,דוד ןב חישמ

 .רעפטנע ןייק

 .ןרעדנוזוצּפהא ךיז רעמ טינ טכער ןייק טסָאה וד
 ,טײקמַאזנייא ףיױא טכער ןייק רעמ טינ טסָאה וד
 ,טכער ןייק טינ וטסָאה יאדווא ןייוועג ףיוא ןוא
 .ךעלקילג ןייז ךיוא וטזומ --- ךעלקי"לג זיא קלָאפ סָאד
 .רעיורט ףיוא טכער ןייק רעמ טינ טסָאה וד !טחמ וד
 ,הסיפת ןופ סױרַא םוק --- ,ךיד ףור ךיא

 ;ךיט ןיא טּפַאלק

 ,ןסיוועג ריד ןיא טגָאלק סע בוא ןוא
 --- ,סנסָאגרַאפ טולב ףיוא טסגָאלק וד ביוא ןוא
 :ריד ךיא גָאז ,ונ
 -- ,רעמ רענייד טינ זיא ןסיוועג'ס
 --- .סנעמעלַא רָאנ
 טינ טכער ןייק טסָאה וד
 .עלַא יו רעמ רעטכערעג ןייז ןלעװ וצ
 ! סױרַא םוק

 רעמזקק םעד ןָא טליפ .ָא טמוק ןַאטעגנ?תק קידבוט'סוי קלתלפ

 קלָאפ
 ?רע זיא ואוַא ? רע זיא ואוװַא
 ?ןעמוקעג טינ ךָאנ רע זיא ןעד יצ
 ןגיױא ערעזדנוא טימ ןיילַא רימ ןבָאה יצ
 ָאד רעיוט םייב ןעזעג טינ ןטכענ םיא
 ?ןשטנעב ֹוצ ענעבייהעגפיוא טימ טנעה טימ
 ?ןפסוי ןב טייטעג ןיי"לַא טינ רע טָאה יצ
 ,טנעה יד ףיוא ןגָארטעג טינ םיא ןיילַא רימ ןבָאה יִצ
 -- ?ןריולרַאפ לָאמַאטימ םיא טנעהד יד ןופ ןוא
 --- .לָאמַאטימ ץעגרע רע זיא ןדנואוושרַאפ
 ?זדנוא טימ ןייז טינ רָאג הדועס רעד ייב רע טעװ יצ

 םולימרא

 ,טעוו רע
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 קלָאפ
 ?םינּפ ןייז זדנוא ןופ סיוא רע טלַאהַאב סָאװרַאפ
 .טלעו רעד ןופ םיחולש טימ לופ זיא טָאטש יד

 ןקע עלַא ןופ ךתאנ ןוא ךָאנ ןעמוק סע
 .ןעז וצ םיא ןרַאג עלַא ןוא

 סולימרא
 ןעז עלתצ םיא טעוװ ריא

 קלָאפ
 ,ןפיוה עלַא ,רעזייה עלַא ןיא טכוזעג
 .טרעטשינעגכרוד רעדלעוו ,רעדלעפ עלַא ןוא
 ןליּפש ייז ןוא רעמזעלק ןציז ןגעוו עלַא ףיוא
 .ךעליירפ זיא'ס ןוא .,ןדָאהערַאק ןיא טצנַאט ןעמ
 --- .הדועס רעד רַאפ ןיוש טיירג ןענייז ןשיט יד
 .רעמ ןעזעג טינ רענייק טָאה םביא רָאנ
 -- .סעּפע רַאפ ץרַאה סָאד זדנוא טרעטיצ סע

 םולימרא
 .רעדירב ,קיאור טייז

 קלָאפ
 ,םורַא ךיז ןגָארט ןעגנַאלק עקידארומ עניױזַא
 ןעמ טגָאז ,תולבא רָאג טעװַארּפ רע
 -- .רָאג טנייו ןוא טייקטנלע ןיא ץעגרע טציז רע
 ,ןעמ טגָאז ,הסיפת רעד ןופ ןענַאד ןופ
 .ךיז טרעה רעמָאי ַא

 םולימרא
 ,רעדירב ,ןעגנַא"לק עשלנבנפ ןענייז סָאד
 .ייז ןיא רעמ טינ טביילג ןוא
 .בוט-םוי םעד ןא טלַאה ,דיירפ יד ןָא טלַאה

 קלָאפ
 זדנוא טקרַאטש רע סהָאװ ,איבנ רעד ןייז לָאז טשטנעבעג
 ,דיירפ יד ןוא בוט םוי םעד ןטלַאהנָא וצ

 סולימרא
 ,םינּפ ןייז טינ ריא טעז יצ ,ָאי ריא טעז יצ

 : רעכיז ףיוא ךָאד ריא טסייוו ךַאז ןייא רָאנ

 .ןעמוקעג זיא חישמ



 קלָאמ
 .ןעמוקעג --- ָאי ,יאדווא

 םולימוא
 --י .ךעדירב ,םינפ ןיא ןיוש קוליח ןייק טינ זיא

 .טמוק -- .,המשמ ךיז סייז ןוא טייג ָאט

 ,ךייא טימ ייג ךיא

 ןירַא טמוק סע .עזױפ .םיא ךָאנ דיירפ ןיא קלָאפ .ּפָא

 רע .קיטכיל .ףרַאש רעב; ,ךיילב --- םינּפ ןייז .עלעסָאי

 ענעסָא-?שרַאפ יד ריט יד ןענעפע ליוװ ,טמעװ יד םורַא טּפַאט

 .טינ ךיז טטפע יז ןוא

 עלעסָאי
 .ךיד ריּפש ךיא .ָאד טסיב
 .טנעוו יד ךרוד םעטנבצ ןייד רעה ךיא
 ,סָאלש רעטניהַא טקַאהרַאפ ןיילַא ךיז טסָאה
 ,ךיז טכירעג םעד ףיוא בָאה ךיא ןוא .סע סייוו ךיא
 ,ןעמוקעג ךיז וצ ןיב ךיא רָאנ יו
 ,סיפ יד ףיוא ךיז טלעטשעגפיוא ןוא
 -- ןלעװש עלפז ףיוא ןעזרעד טולב ןוא
 ,טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד טנַאּפשעגכרוד שבעדכָאנ ןוא
 ,דיירפ רעסיורג רעד טימ ךיז טּפעשעגנָא ןוא
 -- .ןענופעג טינ ץעגרע ןיא ךיד ןוא
 .ןענַאטשרַאפ ץלַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ױזַא
 -- .ךיד ףור ךיא .סױרַא םוק ,רעדורב ,ָא

 .עזיוּפ

 טלעוו עצנַאג יד ןעוועגסיוא ןיב
 ןקיטניה םעד גאט םעד טָא ןיא
 -- ,טנפעעג רימ רַאפ ךיז טָאה טלעוו עצנַאג יד
 :ריד גהצז ךיא -- ,שטנעמ ןדעי ןופ ץרַאה סָאד
 -- ,ןעמוק ןייד ןעוועג טרעוו זיא'ס
 ,ןטייק יד ןוא הסיפת יד ןעוועג טרעוו ןענייז סע
 --- .דניז עלנא ןוא ןעגנולכיורטש עלַא ןוא
 --= .הביגח ,טנייה ךעלקילג זיא טלעוו יד
 עביל ןוא קילג טימ לופ זיא ץרפצאה ןיימ ךיוא ןוא

 -- .דרע רעד ףיוא סָאװ ץלַא וצ ,ןעמעלַא וצ



 ,ךיירפ ןופ ךיז רעסיוא עלעסָאי ,ןירַא טמוק להרובד

 ! עלהדרובד יָא

 להרובד
 .ָאד טסיב וד סָאװ ,טוג

 עלעסָאי
 ! ךימ ףיוא ,ע"להרובד ,סעכ ןיא טיגנ טסיב

 להרובד
 .האגש ןייק ָאטיג ,רעמ סעכ ןייק ָאטינ

 ץרַאה ןיימ זיא ןטכענ ךיוא ,טנייה רָאנ טיגנ ןוא

 .ריד ףיא ןעוועג זייב סינ

 | עלעסָאי
 -- .עלהרובד ,ריד קנַאד ַא
 ,טפַאשביל טימ לופ זיא ץרַאה ןייד --- סייוו ךיא
 -- ןגעווטסעדנופ ,םיא וצ .רימ וצ טינ רָאנ
 .ךרוד ךימ טמענ טייקסטוג ןופ םתצרטש ַא

 להרובד
 ,ריט רעד וצ ןרעטשש ןטימ וצ טלַאפ

 עלעסָאי
 ?ןפור םיא טסליוו וד

 לחרובד
 ,ןפור טינ ןָאק ךיא -- -- .ןרעטיצ עניימ ןּפיל יד

 -- ןענַאטשעג ױזַא ךיא ןיב תעל-תעמ ץנַאג ַא
 ,ןזייא ןטלתאק ןֹתא טרַאּפשעגנָא ןרעטש םעד
 -- .םענייז רעמָאי ןפיט םעד טרעהעג
 ,ןקידנע ךיז לָאז רעמָאי רעד טרַאגעג בָאה ךיא יװ ןוא
 רעמ ךָאנ טרַאגעג ךיא בָאה ױזַא

 -- :ןעיצ ,ןעיצ ךיז לָאז רעמָאי רעד
 --- --- .ןייועג ןייז ךימ טָאה טפושיכרַאפ ױזַא
 ןעװועג טלהצוו יז בָארג יו --- ,דיירפ-הלואג
 ; רעיורט ןייז ,ןייוועג סיורג ןייז טינ ןעוו
 ןסַאג יד ןיא רעדניק ןצנַאט טציא
 -- :רעדניק יו ךיוא ןצנַאט עסיורג ןוא
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 -- -- ירעדניק ןגָארט הלואג רעד ןופ סנ םעד

 ןעמוק טעוװ סע ןוא --- ,ןייז טעו סע ןוא --- ,טנצ ,ןוא

 --- -י- --- ת"לואג רעד ןופ דניק עיינ סָאד

 ,ריט רעד ןיא ליטש טּפַאלק

 עלעסָאי
 ,ךיד טפור ע"להרובד --- ,ןפע ,הנינח
 -- .ביל ךיד טָאה יז לייוו ,ךימ יירפ ךיא --- ךיא ןוא
 ךיא זַא ,ריד ךיא לייצרעד טציא ןוא
 ,גנָאל ןופ ,גנַאל ןופ ביל ןיוש ןעלהרובד בָאה
 ,ריד בילוצ לייו רַאפרעד ריא ןופ ּפָא ךיז גָאז ןוא

 :ןעלזדרובד וצ

 ?ע"להרובד ,ךימ טסרעה וד

 להרובד
 .סע סייוו ךיא .רעה ךיא
 .ביגרתאפ ,עלעסָאי ,רימ ביגרַאפ

 עלעסָאי
 -- .,רימ רַאפ ךיוא טפַאשביל לסיבַא סיוא לייט ,ןגעווטסעדנופ

 ? עלהרובד ,וטסגָאז סָאװ
 -- + טינ ןצנַאגניא רָאג רימ טמוק רשפא יצ

 להרוכד
 ! טמוק ןעמעוו ןוא
 ? טמוק ןעד רימ ןוא
 .טינרָאג ,טינרהאג ךָאד ךיז רַאפ ףרַאד ךיא
 .טינ בָאה ךיא ןוא טינ ףרַאד ךיא
 ,טפַאשקנעב --- זיא ,גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,סנזד ןוא
 ;סעסיורג סעּפע ןופ ליפעגרָאפ ןוא
 ,תולזמ סנעמעלַא --- סעציײלּפ עניד עניימ ףיוא
 .לזמ --- סהנינח --- ןייז וליפא

 עלעסָאי
 ? טינ -- רעניימ ןוא

 לחרובד
 .סנעמעלַא .רענייד ךיוא
 -- טנייה רעבָא .ךיא ןיב רעטומ עגנוי ַא
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 ,טלעוו רעד ןופ רעטומ ַא
 -- ענייז רעטומ ַא

 טלעסָאי
 !טינ --- עניימ ןוא

 להרובד
 -- .ע"לעסָאי ,ענייד ךיוא
 ,ךיז ןכערב סעציילּפ עניימ ןוא
 ךרודפא ךיז ןדיינש ןגיוא עניימ ןוא
 ,רעסעלש ןוא טנעו יד טָא ךרוד
 ,ןגיוא ענייז טימ ףיונוצ ךיז ןסיוטש ןוא
 טניימ'ס סָאװ ,עלעסנאי ,שטָאכ טוג וטספיירגַאב

 -- ,רעסעלש רעטניהַא סנייז ןציז סָאד
 ! שנייה ןציז סתאד

 ןלַאפעג זיא סעצײלּפ עניד עניימ ףיוא
 ,גנוקינייּפ ןופ געט ןיא טולב ןייז ןופ רעייפ סָאד

 ,טולב ןייז טָאה סניימ בייל עצנַאג'ס ןסָאגרַאפ

 רימ וצ ןיירַא סע זיא טיוה רעד ךרוד ןוא
 --- --- --- .בייל ןופ שינעפיט ןיא

 עלעסָאי
 ?םיא רַאפ בייל ןייד טקעדעגּפנא טסָאה

 להרובד
 ,ןילַא ןעוועג טקעדעגּפָא זיא'ס

 עלעסָאי
 ? בייל ןייד טרירעגנָא טָאה רע ןוא

 לחרובד
 .סנייז --- ךיא ןוא

 עלעסָאי
 -- .טינ --- םניימ ןוא

 .שנעה יד טימ ןָא יז טריר

 להרובד
 .ייוו רימ סוט סע ,ע"לעסָאי ,טינ ףרַאד עמ

312 



 עלעסָאי
 -- !ןָאטעג יו טָאה רירַאב ןייז ךיוא

 .ךיילג ךיז טּפַאכרַאפ

 .ביגרַאפ ,ביגרַאפ

 להרובד
 ,טולב ןייז ןופ ןעמּז יד ךיז ןיא גָארט ךיא

  עלעסָאי
 .םיפ עריא וצ ,דרע רעד וצ ףָארַא ךיז טזָאל

 ,דיירפ רעסיורג ןופ ,דיירפ ןופ ןייוו ךיא
 -- --= ובֹיֵל בָאה ךיא סָאװ ,רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןתאק'כ סָאװ

 לחרוכד
 --ךידו טעב ףךיא .ףיוא ייטש

 עלעסָאי
 :ןיירפא ריט רעד ןיא טדער .ףױא טייטש

 ,לרעדורב ,הנינח
 .טלעוו ןוא ריד ןשיווצ ָאד הציחמ ַא ךובונ ץלַא זיא'ס
 .רעמ ןייז טינ לָאז זדציחמ יד
 -- ׁשטנעמ בלַאה --- טָאג בלַאה
 : ןצנַאגניא שטנעמ ןרעוו טזומ
 ןרָאװעג טינ ךָאנ סתפנד וטסיב יצ
 --- 1ןעלהרובד ךרוד ,בייל ךרוד ,טולכ ךרוד
 .סױרַא םוק .ָא

 -?עוװע רעד ףױא .רעמַאקירעטרַאמ ןופ ריט יד ךיז טנפע סע

 -- רעבָא ,קיטכיל ,ךיילב -- סםינפ ןייז .הנינח ךיז טזיוַאב

 ,עטקַאהעגּפָא -- רעטרעוװ עניז .ןיוש טלעו רעד ןופ טינ יװ

 ,םולשַאב ןוא וד -- יז רעטניה .עקיטייז ,עטייו רעבָא ,עטסעפ

 יד ךיילג טמענ ,טנַאה רעד טימ םינפ ריא טלעטשרַאפ להרובד

 .ּףַארַא טנַאה

 עלעסָאי
 -- -- .לרעדורב .דוד ןב חישמ

 .טייקטייו יד טריּפשרעד
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 ,ךיד ןכוז רימ
 .ךיד ןעז ןרַאג ןוא ךיד ןכוז עלנצ ןוא
 ,םוטעמוא ןליּפש עקידבוט"-םוי סעילעּפַאק
 .הנותח ףיוא יו ךעליירפ ןצנַאט עלַא ןוא
 ,טרעהעג טינ רָאג ק"לָאפ סָאד טוה ןענייוו ןייד
 .הסיפת ןיא ָאד טסיב וד זַא ,טינ רָאג טסייו רענייק ןוא

 הנינח

 .רַאפרעד קלתאפ סָאד ןייז לָאז טשטנעבעג

 עלעסָאי
 -- טינ ןזַא ,קלָאפ םוצ ןייג טספרַאד
 -- .ֹוד ןיב ךיא זַא ,קלָאפ סָאד ןָא טמענ
 ,ןזיווַאב רָאנ ךיז בָאה ךיא יוװ לייוו
 -- .דוד ןב טמוק טאג :יירשעג ַא ןכָארבעגסיױא טָאה

 --- .רענייד יװ ןיוש ןצנַאגניא זיא ןעזסיוא ןיימ
 ? טנייוועג וטסָאה סָאװרַאפ

 הניגנח
 .רעמ טינ ןייוו ךיא

 עלעסָאי
 .טכַאנ עצנַאג ַא טנייועגּפָא טתזה עלהרובד ךיוא

 להרובד
 .רעמ טינ ךיוא ךיא ןייוו טָא

 עלעסָאי
 .דמערפ ןוא טייו ןקוק ענייד ןגיוא יד

 .עזיופ

 .טסגייווש ןוא

 ;:ןעלזדרובד וצ

 .טגייווש רע

 להרוכד
 ! ןייגקעוופז
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 הנינח

 .טיג ךָאנ

 עלעסָאי
 טציז ןשיט עטקעדעג-סייו ייב ,קלָאפ סָאד
 .טרַאװ ןוא םענעפָא למיה ןרעטנוא
 ,ןָאנבױא םוצ טדנעװעג סנעמעלַא ןגיוא יד
 .ךיד רַאפ טיירגעג טייטש סָאװ ,לוטש םוצ

 הנינה

 .ד םיא םענרַאפ

 עלעסָאי
 ? ךיא

 הנינח

 ןָאנבױא םעד פז ריד ביג ךיא

 עלעסָאי
 !ןעד ךיא ןיב רעװ

 הנינח

 .רעצנַאג ,רעטסָארּפ רָאנ -- ךיא טסיגב

 עלעסָאי
 ,ךימ טסמעשרַאפ

 הנינח

 .רעטניזעג ןוא רעקרַאטש ןוא רעכע"ליירפ רָאנ ,ךיא טסיב

 ,ריד ןיא םענעגייא ןַא ןעז טעוו קלננצפ סָאד
 ,ןכילג ַא ריד ןיא ןעז טעוו קלָאפ סָאד
 --- .החמש טימ ןייז םינּפ לבקמ ךיד ןוא
 ,גנושטנעב יד שטנעב ןוא ןָאנבױא םעד שבענרַאפ
 .טלַאטשעג ןיימ ףיוא ריד רתיה ַא ביג ךיא

 עלעסָאי
 ?וד ןוא

 הנינח

 .רעמ ךימ גערפ טינ
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 | לחרובד
 .טעשעג סעכעלקערש סעּפע זַא ,ריּפש ךיא

 | חנינח
 .תוטשּפ ןופ סנ רעד

 להרובז
 .רוג ַא ריּפש ךיא

 הנינח

 .הלואג ןופ דזג

 להרובד
 ? סָאװרַאפ רזג

 הנינח

 ,טולב רתצפ

 להרובד
 .רזוג זיא רעוו

 הנינה

 .תוירחא

 להרוכד
 ּ! ךָאנ רעוװ ןוא

 הנינח

 .טפַאשביל

 להרובד
 .'ױועג ריא ןטלַאהנייא שינ ן;עק

 .ןעמערַאברעד ךיז הנינח "לָאז

 הנינח

 ?ןעמעוו ףיוא

 להרובד
 .ןײלַא ךיז ףיוא
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 הנינה

 :לרוג ןיימ ןעוועג טצירקעגסיוא זיא דמַאז-רבדמ ןסייה ןפיוא
 --- .{רורוד ןופ טָאבעג --- זיא לרוג ןיימ
 ,טינ רימ טמוק םימחר ןייק רעבָא
 ור ןוא טעב ןוא ,שיט ןוא ,בוטש ןוא

 ,רימ טרעשַאב טינ זיא ץלַא סָאד --- ביוש ןיא טכיל-הנבל
 ,ץלַאז ןטסָארּפ ןיא ןעקנוט וצ טיורב טיג

 ,לגירק ןקימייל ןופ ןעקנירט וצ רעסַאװ טינ
 ,ןבָארג וצ דרע טינ ,ןקַאה וצ ץלָאה טינ
 --- --- .ןגיוו וצ טינ גיוו ןיא דניק ןוא
 ,טינ רימ טמוק םימזדר ןייק
 .ךימ ןזָא-לרַאפ ,םינּפ ריא רימ ןופ ןרעקּפָא להרובד לָאז

 להרובד

 ,ןיינ

 הנינח

 ,קַאה ןופ ףרַאש רעד וצ טדנעוועג --- גיוא ןיימ
 -- -- ,טולב ןופ רעייפ ןיא טנערברַאפ -- טנעה עניימ
 ,טפתאשביל ןופ טכיל ןיא טכיול תוירחא
 -- -=- .תורוד ןופ טָאבעג םוצ ןעגניז ןּפיל יד
 -- .טינ רימ טמוק םימחר ןייק

 .סולימרַא ןָא טמוק סע

 טולימרא

 ;ךײרפ טימ

 קדצ לאוג .דוד ןב

 הנינח

 .םיא ןגעוװ ןגָאז-האובנ ןנאא בייז

 ןעלעסָאי ףיוא חייו

  םולימרא
 ? םיא ןגעוו

 הנינח

 ? םיא ןיא טייקכעלנע ןיימ טינ וטסעז יצ
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 םולימרא
 .עז ךיא

 | הנינח
 ?טיט ןופ רענענַאטשעגפױא רעטשרע רעד טינ רע זיא יצ

  םולימרא
 .זיא רע

 הנינח

 ,םיא קלָאפ םוצ גנערב ,םמיא קעלּפטנַא

 ,.םיא ןגעוו האובנ גננוז ןוא
 ,ןשטנעב ?לָאז רע ןוא

 םולימרא
 .הנוכ סהנינח טליפרעד ,טריפשרעד .ןהנינח ףיוא גנַאל טקוק
 סיוא טיירש .םיא וצ טָארט ַא רע טכַאמ רעטרעטשיצעגפיוא ןַא
 :לוק םענעגרָאװרעד טימ

 !הנינח !דוד ןב חישמ

 הנינח

 ;:טסעפ

 .ױזַא זיא ןליוו ןיימ

 םולימרא
 ןענַאטשרַאפ טָאה ,ןטכיולעגכרוד-טקריווַאב

 ,טייקכעלדיימרתצפמוא ןופ לוק ןייד רעה ךיא

 -- .רעדנואוו ךיא עז --- ןעז רָאנ

 .ןיוש ךיז ןקידנערַאפ טירט עניימ ךיוא
 -- .ןצנַאגניא ןיוש ךיז טסילשרַאפ זיירק רעד
 ןכַאמוצ ךיז ןיוש ןעמענ עניימ ןעמערב יד
 ,רימ רתצפ טמוק ךיוא ור עטוג יד
 ןייטש ןטסָארּפ ןיא טלַאװק ןבעל ןוא

 -- .וצ-טלַאפ פנכוק ַא ןייטש ַא וצ ןוא
 ,טייקרעטיול יד זיא ןעמוקעג

 דניק ןריובעג-יינ ַא יו ןוא
 --- .טיוט רעד ךיז טלכיימשעצ

 טי ,עלעסָאי ,םוק

 .טרַאװ קלתצפ סָאד
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 .טפַארק טימ ןעלעסָאי טנעה יד רַאפ טיצ
 .רעכיג ,רעכיג ,ָא

 טנעה עריא סיא-טקערטש להרובד .ּפָא ןע-ל?עסָאי קעװַא טיצ
 .טעבעג ןעמוטע טימ ןהנינח וצ

 הגינח

 ַאב טינ ,ןענַאטשעג יו רעמַאקירעטרַאמ ןופ ריט ןיא טייטש

 .קיאָאד טינ ,ךעלגעוו

 .טשטנעבעג ייז

 להרובד
 ?!ןייגקעוותא טציא ךיא ןָאק יו

 הנינח

 יזָאק

 להרובד
 ?ךיז טימ ןָאט הנינח ליוו סָאװ

 הנינח
 ,ךימ זָאלרַאפ

 לחרובד
 ? טָאװרַאפ

 הנינח

 .זומ להרובד

 להרובד
 !ךיא זומ סָאװרַאפ

 הנינח

 .ןבעל לָאז להרובד ידכ

 להרוכד
 !ןבעל ךיא זומ סצוורַאפ

 הגינח

 .ךיז ןיא ךימ ןגתצרט לָאז להרובד ידכ
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 להרובד
 ?ןייג ךיא לָאז ןיהואוו

 הנינח

 .ייג קלָאֿפ םוצ
 .יג רעדניק ענייד וצ
 .ייג הדועס רעד וצ

 להרובד
 ?ןָאט הנינח טעוװ סָאװ ןוא

 הנינח
 .ךיד ןשטנעב
 .ןעמע"לַא --- ריד ךרוד ןוא
 .ןסירעגרעביא ךיז טָאהד הכרב עקיטכענ ןיימ
 .עלופ ַא הכרב ןיימ זיא טציא
 .ןעמעלַא וצ ןגָארט יז טסעוו

 ריא ףױא טטנעה ענייז ףױרַא טגייל ,םַאזגנַאל ריא וצ וצ-טייג

 םעד רעטנורַא טגייב ,רעדילג עלַא טימ טקוצ להרובד : .ּפָאק

 .טנעה ענייז רעטנוא ּפָאק

 .ןבעל םוצ טשטנעבעג ייז

 .קרַאטש ייז --- טשטנעבעג ייז

 להרובד

 :ּפָאק סענעגיובעג טימ

 -- טפַאשביל ןופ טנעה יד

 .רזג ןופ טנעה יד

 הנינה

 -- .טשינרָאג ןגָאז טינ רעמ להרובד לָאז
 .טציא ןזָאלרַאפ ךימ להרובד לאז

 לחרובד

 :ייר:עעג ןטרעטיצעגפיוא טימ

 ? ךיז טימ ןָאט הנינזד "יו סָאװ
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 | הנינח

 ןגוא יד ןיא ריא טקוק .טנעה עניז ןיא זשםינפ ריא טמענ

 : גנַאל

 -- ףןטכענ ןופ טרָאוװ'ס ןענָאמרעד ךיז להרובד לָאז
 :ןטכענ ןעלהרובד ייב ךיא בָאה טגערפעג

 ןעמוק ןוא ןעשעג ףרַאד סָאװ ,סָאד יצ
 ?ןצנַאגניא ףיוא להרובד סע טמענ יצ
 !טרעפטנעעג רימ להרובד טָאה סו ןוא

 להרובד
 ,סבולח םענעטכיולעגפיוא ןַא ןיא יװ ,טפושיכרַאפ-ןעגנואווצַאב

 :סםיױרַא טרעטסילפ

 .ןצנַאגניא

 הנינח
 :טגערפעג ךיא בָאזיד ךָאנ ןוא

 ?ןצנַאגניא ור ןופ דיל סנָאד ףיוא להרובד ךיוא טמענ יצ

 להרובד
 .ןצנַאגניא

 הנינח

 : טגערפעג ךיא בָאה ךָאנ ןוא
 ?ןצנַאגניא ץרַאה ריא ןיא טייק"ליטש יד ףיוא להרובד ךיוא טמענ יצ

 להרובד
 .ןצנַאגניא

 הנינח

 ףױא ךיז טרעטיױורעד ,פָאק ריא ןופ טנעה ענייז ּפָארַא טמענ

 ,קירוצ

 ,שטנעמ רעטשטנעבעג ,טציא ןוא

 --- .ןצנַאגניא גָארט גנושטנעב ןיימ

 להרובד
 ,0082 ןופ ריט רעד וצ קירוצ ףיא ןרעטייױורעד ךיוא ךיז טמענ

 יפיוא ,רעטפושיכרַאפ רעבלעז רעד ןיא סטכעלייױורעשניהַא טערט

 "וצ קידהליפת ןגָאז ןפיל עריא ןוא ,טייקכעלנייּפ רענעטכיולעג

 :ןכָארבעגנעמַאז

 ט .ןצנַאגניא

 .ּפָא
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 הנינח

 :טפור

 ! ןוילת

 ןוילת
 .ןירַא טמוק

 ,ךיא ןיב טָא

 הנינח

 ,קַאה יד םענ

 ןוילת
 .רעמ טינ ןיוש יז ףרַאד ןעמ ?סָאװ וצ

 הגינח

 .ךָאנ לתאמ ןייא ףיוא .ָאי יז ףרַאד ןעמ
 .רימ טימ ןייג טסעוו

 ןוילת
 :קערש טימ

 ? ןיהואו ? ריד טימ

 הנינח
 .גערפ טינ

 ןוילת
 .ארומ בָאה'כ

 הנינח

 ,גנַאלרַאפ ךיא סָאװ וט .ארומ ןייק בְֹנה טינ

 ןוילת
 ?קַאה יד ןביוהפיוא ןעמעוו ףיוא

 הנינח

 .םוק -- ךיד טעכ ךיא :גערפ טינ

 ןוילת
 ? ןיהואוו



 | הנינח

 ןטנוא .רעלעק ןיא .רימ טימ

 ןוילת
 ? טרָאד ןָאט וטסליוו סָאװ

 הניגח

 -- ,ןײטשנָא טינ ץלַא ךָאנ ןצק יאכז ולוכ סָאד
 ,בייח ַא ָאד ךָאנ זיא רענייא לייוו

 ןוילת
 ? רעוו

 הנינח

 ,ךיא

 ןוילת
 ןפיױלטנַא ליוװ ,טרעטיצעגפיוא

 ,ארומ באאה ךיא טינ ליוו ךיא

 הנינח

 : טגניוצַאב

 -- .ןבָאה ארומ טינ טספרפצד וד
 ,רזג ןיימ ןוא ןליוו ןיימ
 -- טרָאװ ןיימ ,קסּפ ןיימ
 .ןצנַאגניא ףיוא-םענ וד ךיוא
 -- -- ,םוק

 ןוא קַאה יד טמענ ןוילת .רעלעק ןיא ןײגרעטנורַא ךיז טזָאל

 .ךזאנ טייג
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 ףלע דליב

 ןייוו רעטיור

 יד םורַא קלָאפ .ןשיט עטקעדעגרעביא עקיזיר .רעדלעפ

 ענעדלָאג ַא .ןקיּפש סעילעּפַאק .הדועס עקיילײהד .ןשיט

 טיירד געוו רעקידלגנעלש רעגנַאל ַא .רעטנורַא ךיז טלקייק ןוז

 טנורגרעטניה ןיא .טייקטיױו רעד ןיא ךיז טרילרַאפ ןוא ךיז

 .ךעלגרעב ןופ טייק ַא --

 קלָאפ
 :סעילעּפַאק ןופ טײלגַאב ,רָאכ ןיא

 -- ,ןייוו-הלואג --- ןוז-טנווָא יו
 ןײרַא טולב ןיא טייג רע
 ,רעכעב םעד ךיוה טבייה
 -- ,רעכעה ךָאנ ּפָאק םעד ףיוא-טבייה
 ,חרזמ ןופ לוק

 ,ברעמ ןופ לוק
 ,ןופצ ןופ לוק
 --- ,םורד ןופ לוק
 ,םירבק יד ןופ ןייטשפיוא ןלעוװו עטיוט יד

 --- ,דרע עצנתאג יד ענעּפָא ןַא
 ,דרעװש -- סיוא ,ןצענערג -- סיוא
 ןביילג רימ ; ךייר-םערָא --- סיוא
 --- ,ןביוהרעד שטנעמ םעד --- ,שטנעמ ןיא
 ,חרזמ ןופ שטנעמ
 ,ברעמ ןופ שטנעמ
 ,ןופצ ןופ שטנעמ
 --- ,םורד ןופ שטנעמ
 ,שבירבק יד ןופ ןייטשפיוא ןלעו עטיוט יד

 .עלעסתבי ןוא סו"לימרַא ךיז ןזייוַאב ךעלגרעב יד רעטניה ןופ

 .לגרעב ַא ןופ ץיפש ַא ףיוא ןייטש ןביילב



 טולימרא

 :גנַאזעג ןרעביא לוק ןייז ףיוא טבייה

 -- .רעדירב

 הלואג רעד ןופ דיל סָאד

 ,בײהנָא ןופ ןָא טבייה

 קלָאפ

 :רעביא טסײר

 ,דוד ןב חישמ ןבעל לז
 !איבנ רעד ןבעל לָאז

 םולימרא

 ,טייגרַאפ גָאט רעד
 ךייא טימ ןייג טעוװ טכַאנ יד
 גָאט םעיינ ַא ןביוהנָא וצ
 ,בייהנָא ןופ
 ךייא טימ ןייז לע ךיא ןוא
 -- .סעגר ליפיוו ךָאנ טסייוו רעוו

 --- .סעגר ,סעגר ,סעגר
 ,רעמ תואובנ ןייק ןגָאז טינ
 -- .ןרעה קידיירפ ןוא ליטש רָאנ
 .עלַא .ע"ּלַא טרעה

 עלעסָאי
 ,עלהשעמ ַא טרעה ,רעדירב ,תצ
 ; םולח ךיא סָאװ ,םולח ַא
 ,טלעוו רערָאג רעד ןופ רעדירב .ָא
 ,עלהדשעמ עטסָארּפ ספאד טמענרַאפ

 ,ןעעשעג סָאװ ,רעדנואוו יד

 ,ןעשעג ךָאנ ןלעו ןוא
 ,ךייא טימ ןעמעלפצ טימ

 ,דרע-עמַאמ רעד טימ ןוא
 .דוד ןב ןרעייט ריא טימ ןוא

 קלָאפ

 !דוד ןב חישמ ןבעל לָאז = |
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 עלעסָאי
 -- ןײגקעװַא ןיוש ליוו ןוז יד

 ; ךָאנ ןייגרַאפ טינ יז לָאז ,ָא
 טנייה ןייטשפיוא ןלעװ סע
 ,םירבק יד ןופ עטיוט יד
 ,רעדירב ,עלַא ן'רימ ןוא
 ,טנעה עטקערטשעגסיוא טימ
 ,ןייוו סרעכעב ע"לופ טימ
 ,ןייז םינּפ לבקמ ןייג ייז
 יז ץרַאה סננוד ןליפנָא ןוא
 .דוד ןב ןופ טפַאשביל טימ

 קלָאפ
 !דוד ןב זדישמ ןבעל לָאז

 עלעסָאי
 רעטייו טרעה ,טרעה .ָא
 -- -- .עלהשעמ םעד ןופ רעדנואוו יד
 ,םייל עּפוק ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 -- { םעדיוב ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 םייל עּפוק יד זיא ןגעלעג

 -- ;םעדיוב ןופ שינרעטצניפ ןיא
 םייל םעד ךיז טמולחעג טָאה
 ,םינּפ ַא ןופ "לכיימש ַא
 ,רעגניפ עניד ןופ טעלג ַא
 -- -- .ןַפיל עסייה ןופ שוק ַא
 טמולחעג ךיוא טָאה יוזתצ
 -- רבדמ םעד ןיא חישמ
 -- ,רבדמ טםבעד ןיא הנינח
 --- םולח ןבלעז ,ןבלעז םעד
 .רבדמ םעד ןיא דוד ןב

 קלָאפ
 ,דוד ןב ,לייצרעד ,לייצרעד
 ,הנינח ,לייצרעד ,לייצרעד

 עלעסָאי
 -- .רעדירב עניימ רעדירב .ָא

 -- לדוד ןב :טגָאז ריא יו רעה'כ זַא



 ,שינרעטיצ ןיא ץרַאה ס רימ טייגרַאפ -
 טכיזעג ןיימ רעביא ןוא
 ;טייקיטכיל עייג ַא ףיוא-טייג
 טשרע ךיא ףיײרגַאב טציא לייוו
 ,םענעעשעג ןופ ןעניז םעד
 ןרעמָאי ןיימ ןופ ןעניז םעד
 --- ,בייל ןופ יירשעגייוו ןוא
 ה"לואג ןופ ןעניז םעד
 ,טױג ךרוד ןוא רעגנוה ךרוד
 ,טולב ךרוד ןוא האנש ךרוד
 -- .ּפָעק עטקַאהעגּפָא ךרוד

 רימ רַאפ ףיוא-טייג טציא טשרע
 ,ךיירפ ןיימ ןופ ןעניז רעד
 ,סיפ עניימ ןופ דיירפ יד
 דרע רעד ףיױא ןטערט סָאװ
 -- .טולב ןופ רעמערַאװ רעד

 -- טעז ,רעדירב ,רעדירב ,וצ
 ,תמא זיא עלהשעמ סָאד
 טייקיטכיל יד זיא ןעמוקעג
 -- .,ןעמע"לַא זדנוא ףיוא ןעור וצ
 ,דער ךיא סָאװ ,רעטרעוו ןוא
 ,דוד ןב ןופ רעטרעװ ןענייז

 קלָאפ
 ,דוד ןב ,ךָאנ דער
 --- .ז"וגינח .ךָאנ דער

 עלעסָאי
 + אה ?דוד ןב ךיא ןיב
 ,ךיא ,תאי -- ךיא ,ָאי

 ןיב ךיא ןעוו וליפא
 ; םולח ַא יו רָאנ רעמ טינ

 ,רימ ךיז טכַאד סע ןעװ וליפא
 ,ףָאלש ןיא קירוצ קניז'כ זַא

 --- גףָאלש ןפיט ,ןפיט ןיא
 ?דוד ןב סע ןיב ךיא יצ
 ,דוד ןב סע ןיב ךיא ,ָאי
 ,טנערבעג ךימ טָאה ןוז יד
 ,ןוז עקידרבדמ יד



 ךימ ןבָאה ןטייק ןוא
 ,ןטדימשעג תצא ןטלַאהעג

 ןפרָאװעג ךיז טָאה בייל ןיימ
 ;ורמוא רעקידרעביפ ןיא
 ,ךייא ךָאנ ךיא בזה טקנעבעג
 ןשטנעמ ןופ טפַאשרבזד ךָאנ
 --- .טלעוו רערָאג ,רערָאג ןופ
 הוד ךיא ןיב רעטציא ןוא
 ,ע"להשעמ סָאד ךייא ןלייצרעד
 ,טכַאנ ןופ עלהשעמ סָאד
 ,ןוז ןופ עלהשעמ סָאד
 ,םייל ןופ עלהשעמ סָאד
 --- .בייל ןרָאװעג זיא סָאװ

 םולימרא

 ,בייל ןופ עלהשעמ סָאד
 --- ,םייל ןרתזועג זיא סָאװ
 --- ,ןייטש ןרָאװעג זיא סָאװ
 --- ךיא --- ךיא --- ךיא

 ,ןייטש וצ קירוצ ייג ךיא ןוא ,ךיא םענ טָא

 -ןירפוע קערש ןיא עלַא ,ןלַאפנייא ,ןעלקַאװ ןזא ךיז טסייה רע

 .ףיוא-ןעג

 קלָאפ
 ?טעשעג סָאװ

 םולימרא

 ,ץק רעד --- ךייא רַאפ

 ,ףוס רעד --- רימ רַאפ

 ,רעמ ןָאט וצ סָאװ טינ טָאה איבנ רעד

 טנַאה ןיימ סיוא קערטש'כ

 ,=לָאמ ןטצעל םוצ

 ןָאטעג ץלַא בָאה'כ

 .ןָאטעגּפנַא --- ןוא

 ,טריפעגסיוא עלַא תוחילש יד

 ,רעמ ןָאט וצ סתצוו טינ בָאה'כ ןוא



 ,ךימ ןיא איבנ רעד

 -- .ךימ ןיא איבנ רעד

 .ןייו רעכעב א רעוו רימ טגנַאלרעד

 ,עליױו ַא רעכעב םעד טלזקה רע ןייו סביא גנַאלרעד ןעמ

 ןעלעס;גאי וצ סױא םיא טקערטש ןוא

 .סוכ םעד וד בייה

 עלעמָאי

 ,ךיז טלקנעווק

 םולימרא
 ,םענ

 -- טמענ עלעסָאי

 ,סוכ םעד וד בייה
 -- .ןייוו םעד וד קנירט
 : גָאז ךיא --- ךיא ןוא
 --- .טכַאנ עטוג ַא

 -רענייטש ַא ןיא ךיז טילדנַאוװרַאפ ,דרע רעד וצ ּפָארַא טקניז

 .קערש ןוא המוהמ .עסַאמ רענ

 עלעסָאי
 ,רעדירב ,דחּפ םעד ןייא-טלָאה

 ןשיט יד םורַא טציז ןוא

 ,ןסעזעג רעהַא זיב יו

 .חמשמ ךיז טנייז ןוא

 ,רעטייו טייג עלהשעמ סָאד

 ,ןייטש ןופ עלהשעמ סָאד

 ; בייל ןרָאװעג זיא סָאװ

 ,בייל ןופ עלהשעמ סָאד

 ,טולב ןרָאװעג זיא סומנוװ

 .ןייוו ןרָאװעג זיא סָאװ



 .םוכ םעד טבייה

 ,טקנירט ,רעדירב ,םייחל

 ןטימ דלעפ סגָאד .ןליפש ןעמענ סעילעּפַאק .ןעקנירט עלַא

 ךיִז ןסיגפיונוצ ,ןרעו טרעיי?20רה29 ןָא טבייה קלָאפ ןצנַאג

 .טכַאנ טימ

 עלעסָאי

 קלאפ
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 :ןיױועג ןוא ךיירפ ןופ טשימעג לוק ַא שימ

 ,טרעה ,רעדירב ,רעדירב ָא
 -- .,רעטייו טייג עלהשעמ סָאד
 ,גנואעז ַא ןופ גנואעז ַא
 ,םולח ַא ןופ םולח ַא

 ;ףיוא עלַא זדנוא טקעוו סָאװ
 ,ףוג ַא ןופ םולח ַא

 -- {קעװַא רימ ןופ טייג סָאװ
 -- טעז ,רעדירב ,רעדירב ,ָא
 -- ?קעװַא טינ ךיא ייג יצ
 -- טרעה ,רעדירב ,רעדירב .ָא
 ?לוק ןיימ ךָאנ ךיא בָאה יצ
 דיירפ ןיימ ףיוא טייג סָאװרַאפ
 -- ?ןייוועג טימ ןעמַאזוצ
 --- ,לָאמַאכָאנ ןוא לתאמתצזכָאנ טגניז
 :וצ-טלַאפ טכַאנ עפיט לייוו
 =לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ טרעה
 ,טפַאשביל ןופ עלהשעמ סָאד
 ; טולב ןרפאוועג זיא סָאװ
 ,טולב ןופ עלהשעמ סָאד
 .ןייוו ןרָאװעג זיא סָאװ

 ,ןייוו-הלואג .,ןייוו-הדלואג

 .ןיײרַא טולב ןיא טייג רע

 ,רעכעב םבעד ךיוה טבייה

 .רעכעה ךָאנ לוק סתצד ףיוא-טבייה

 ,חרזמ ןופ לוק



 ,ברעמ ןופ לוק

 ,ןופצ ןופ לוק

 --- ,םורד ןופ ?לוק

 --- .םירבק יד ןופ ןייטשפיוא ןלעװ עטיוט יד

 'פיונוצ ןרעוו גנַאזעג ןוא קלָאּפ ,טכַאנ .וצ טלַאפ טכַאנ עפיט

 .םענייאניא ןסָאגעג
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 חישמ ןופ ןטייק יר





 ןבירשעגנָא ךיא בָאה "חישמ ןופ ןטייק יד, עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד

 זיא סָאד .קירוצ רָאי קיסיירד טימ -- ,עמרוט רעקסגימ ןיא 1908 ןיא

 ןיב ךיא ןעװ .עמַארד ןופ טיבעג ןפיוא װאורּפ רעטשרע ןיימ ןעוועג

 ןךיא בָאה ,ריביס ןופ רענעּפָאלטנַא ןא ,1913 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ,ריא ףיוא טעבראעג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןיז טימ טכארבעג עמלָאּפ יד

 טגיילעגקעווא טּפירקסונַאמ םעד בָאה ךיא זַא ,טכאמעג יוזא ךיז טָאה ךָאנרעד

 ,סנטצעל .רעמ םיא ןעניפעג טנעקעג טינ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןוא ץעגרע

 טּפירקסונַאמ םעד ךיא בָאה ,ןריּפַאּפ ןוא וירב עטלַא ןיא קידנרעטשינ

 רעייז ןעװעג ןענייז טּפירקסונַאמ םענופ ליטס רעד ןוא ךַארּפש יד .ןענופעג

 ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ליפיו ,ליטס םעד ןוא ךַארּפש יד ךיא בָאה ,יור

 עמעָאּפ רעד ןופ ןַאלּפ ןוא עיידיא יד ,רעבא עמעט יד .טרעסעבעגסיוא

 רעד ןיא ,עמעָאּפ יד קיטיינ ראפ ןיפעג ךיא .רעירפ יװ ןבילבעג ןענייז

 לייװ ,ןטפירש עטלמַאזעג עניימ ןיא ןעמענוצניירא ,גנוטעבראַאב רעקיטציא

 הלואג,, ןוא "םלוג רעד, קרעװ עגיימ וצ ליּפשרָאפ א זיא יז זא ,טלאה ךיא

 ,רעדיל עניימ ןופ לייט ןסיורג א וצ ךיוא ןוא ?עידעמָאק

 / .ל .ה





 דליב ןייא ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד
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 :ןענַאזרעּפ

 םיכאלמ

 םיכאלמ יד ןופ רענייא --- לאירזע

 איבנה והילא

 חישמ

 ןטש ןופ לוק

 .לוק תב

 טי לי

 םילשורי ןופ ןברוח ןכָאנ טכַאנ רעטירד רעד ןיא רָאפ טמוק



 ,אשדקומ תיב בירה אהד

 .אזדישמ אכלמ ךילי אהד

 (זרוכרב ,ימלשורי)



 חישמ ןופ ןטייק יד

 עטעקַאנ ,רבדמ .םילשורי ןופ ןברוח ןכָאנ טכַאנ עטירד יד

 .מייק עגנַאל ַא ןזימש םיכָאלמ .ןזלעפ

 ךאלמ רעטשרע

 רָאכ

 -- רעה ,דרע

 רעהַא ךייה-למיה וןפ
 רימ ןבָאה טרעדינעגּפָארַא
 גנַאזעג ס ריד ןעגנערב וצ
 ,ץרַאה רעזדנוא ןופ
 טכיל םענופ ןײשּפָא ןַא ןוא
 --: .טכיזעג סדוד ןב חישמ ןופ
 ,דלַאב ןעמוק ףרַאד דוד ןב חישמ

 ,רעהַא דלַאב ןעמוק ףרַאד

 ןדימש רימ ,ןדימש רימ

 ,חישמ רַאֿפ טַײק ַא

 .וצ ןרעמַאה רימ

 ןעגניר ןדימש רימ

 ןעגניז ןוא ןדימש רימ

 .אוה ךורב טָאג ןופ גנַאזעג'ס

 ךאלמ רעטייווצ

 ,ןברוח סמילשורי ןופ קיטייװ ןיא

 ,ךיור ןוא רעייפ ןיא
 רע זיא ןרָאװעג ןריובעג
 לארשי רַאפ ןייז וצ
 ,םולח רעקיבייא ןַא
 -- טלעוו רעד רנבזפ ןוא
 ,םולש ןופ הדאובנ ַא
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 טנלע זיא דרע יד
 ,ןטלעוו עלַא ןשיווצ
 דנילב ןוא טלפייווצרַאפ זיא דרע יד
 ,עמורק ןגעוװ ןיא טיירדרַאפ ןוא
 דניז ןיא ןעקנורטרַאפ זיא דרע יד

 --- .האמוט ןיא ןוא
 ,דרע ,די"ל רעזדנוא םענרַאפ
 -- .סםילבה לבה ןופ רעמָאי ןייד ןיא
 .םולח ןייד וצ וצ ךיד ןדימש רימ

 ןךאלמ רעטירד
 גנירג טינ זדנוא זיא'ס
 ןדימש וצ טייק יד
 ,ןטבלַאזעג םעד רַאפ
 --- .ןטלייוורעדסיוא
 ,דלתאג ןופ ןענייז ןעגניר יד זַא
 -- טָאג ןופ ןייש ןיא טרעטיילעגסיוא
 ןקירד רעקינייוו ייז ןלעו יצ
 -- ?לאוג םענופ טיפ עלעדייא יד

 לאירזע
 --- ךיז טיירפ רשפא רבדמ רעד
 ךיז טייגרַאפ רעבָא ץרַאה רעזדנוא
 .סת:רדרַאפ ןיא ,רעמָאיעג ןיא
 ,ןסייו עלַא רימ שטָאכ
 -- ןסייהעג יוזתצ טָאה טָאג זַא
 :לדמעז סעדעי ַא טיירש
 ? סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ
 -- טיירש ?לדמעז ַא זַא ןוא
 ןעמענרַאפ יירשעג'ס רימ ןפרַאד
 .ןעמעשרַאפ טינ ןוא ,ץרַאה רעזדנוא ןיא

 ךאלמ רעטשרע

 :ןדירפוצ טינ

 -- !רע טדער סָאװ
 ,רעדירב ,רעכעה טגניז ,רעכעה טגניז

 רָאכ
 ,רעמַאה ,גניווש .,גניווש

 -- ,טייק סזדישמ דימש
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 טײרב רעד רעביא ןוא גנעל רעד רעביא
 דרע רעד רָאג ןופ
 טרעהרעד ןייז לָאז
 טגניווש רעמַאה רעזדנוא יו
 ,טגנילק טייק יד יװ ןוא

 ךאלמ רעטשרע

 רָאכ

 ,ןפַאשַאב ןרעו ןטלעוו
 --- .טרעטשעצ ןרעוו ןטלעוװ ןוא
 םילשורי ןופ ןברוח ןפיוא

 ,דרע עצנתצג יד טגָאלק
 ,ןגָאלק ליו ץרתצה רעזדנוא ךיוא ןוא
 :טגהאז אוה ךורב טָאג רָאנ
 -- .טגָאלק טינ ןוא טנייוו טינ
 ,טייגרַאפ ןוא ףיוא-טייג ןרעטש ַא
 --- .ןגָארט ךיז קיבײא טוט רעבָא טכיל ןייז
 טדימשעג טייק רעד ףיוא ןייטש טעװ חישמ
 ,טיהַאב ןוא טָאג ןופ טצישַאב
 ,ןטעב ןעמענ ךיז טעוו ץרַאה ןייז ןעוו ןוא
 ןעײרפַאב טייק ןופ םיא לָאז אוה ךורב טָאג זַא
 ,ןעיירש ןעמענ עלַא ,ןעגניר ,ריא טלָאז
 ןרעהד ךיז לָאז סָאװ ,יירשעג ַא טימ

 : ןטייווצ ןזיב טלעוו קע ןייא ןופ
 --- ,ןטייק ןענייז רימ .,ןטייק ןענייז רימ

 ,סיפ סחישמ ףיוא ןייז ןפרַאד רימ ןוא
 ,סיר ַא זדנוא ףיוא ןעמוק טעוו'ס ןענַאװ זיב

 ,ןטייק ןדימש רימ ,ןטייק ןדימש רימ
 --- .סיר ַא ןבעג וצ טכייל ױזַא טינ

 ןטיירג ךיז רימָאל ,ןטיירג ךיז רימתבול
 ,סיפ סחישמ ןרירַאב וצ דיירפ טימ

 לאירזע
 ,קעוותא םוהת ןיא ןיוש ןענייז טכענ ליפיוו
 ,געוו ןקיטולב ןפיוא ץלַא ךהאנ זיא דרע יד ןוא
 ןברוח ןופ תוללי טימ לופ ןוא
 ,טנַאו רעטצע"ל רעד ןופ רעייפ עלעה סָאד

 ,שדקמה תיב ןופ טנַאװ רעטנלע רעד ןופ
 ,ןעגנוצ ענייז טפרַאװ ןעלמיה עלַא וצ
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 דייר סאיבנ םעד ךיז ןגָארט ןעמַאלפ ןיא
 .ןעגנולשרַאפ דעו-םלועל ןרעוו ןוא

 -- ,רעטרעוו עקילייה רַאפ העושי ןייק ָאטינ
 טָאג ןרָאצ טימ ךיז ןופ ייז טביירט סע
 .רעטרע ענעטלָאשרַאפ עלַא רעביא
 ןגָארט ןטניוו יד ,רעדירב ,רעדירב ,ָא
 ןברוח ןופ חיר םעד רעהַא ןעגנערב ןוא
 ןגָאלק "לָאמַאכתאנ רימתצל ,רעדירב ,רעדירב .ָא
 ,םילשורי ןופ ךתארב ןסיורג ןפיוא

 עלַא

 .ךָארב ןגעוו גונעג ,ןברוח ןגעוו גונעג

 לאירזע

 --- .ךָאנ ןדער לע ךיא .גונעג טינ ,ןיינ
 טנַאװ עטנלע יד רימ וצ טרעמָאי סע
 -- ,דנַאש ןוא טָאּפש ןופ ןכייצ ַא יװ
 ?ךנַאל ןקיליײה תצ ןופ ףוס רעד זיא סָאד יצ

 ךאלמ רעטשרע

 .הדירמ טימ לופ ןענייז דייר ענייז

 ךאלמ רעטייווצ

 ןרעה טינ רימָאל ענייז דייר יד
 ןייגרַאפ זומ גָאט זַא ,ןסייוו רימ
 -- .ןרעטש טימ ןטכיול זומ טנוװָא ןוא

 ןייוועג-ןברוח סָאד ןעמענ רימָאל
 -- .רעדיל עכעליירפ ףיוא ןטייברַאפ ןוא
 .רעדימש יד ה"לואג ןופ ןענייז רימ

 ךאלמ רעטירד
 ,סיורג זיא ןברוח ןופ קיטייו רעד
 :המחנ יד ךָאנ זיא רעסערג רעבָא
 -- טסייו רעוו --- לארשי רשפא טָאה'ס
 המשנ ןייז טזומעג ןקילפעצ
 ,דנַאש ןופ ןוא ןייּפ ןופ לגענ ןיא
 דנַאל עקילייה'ס ןייז בירקמ ןוא
 -- .ןרעוו לגמוז ןריובעג חישמ רָאנ יבא
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 ךאלמ רעטרעפ
 ןרעטש רעקימַאלּפ ַא ,טעז .ָא
 -- .פעק ערעזדנוא רעביא ףיוא-טייג
 ןרעטש רעד הלואג ןופ זיא סָאד

 טלַא
 ןרעה ןוא ליטש ןייז רימָאל
 ףןרעטש םעיינ טבענופ גנַאזעג'ס

 .ףיוא טייג סָאװ ,ןרעטש ןטױר ַא וצ ןקילב ערעייז עלַא ןדנעוו

 לאירזע
 ,ףָארטש ןופ ןרעטש רעטלַא רעד ךָאד זיא'ס
 ןלַארטש עקיטו"לב ענייז טפרַאו סָאװ
 -- .טכתצנ עטירד יד ןיוש ױזַא
 !ףוס ַא םיא ףיוא ןעמוק ןיוש טעוװ ןעוו ,ָא

 ךאלמ רעטשרע
 ף:רטש ןופ ןרעטש רעד ךיוא
 ,טָאג ןופ ןרעטש ַא זיא

 לאירזע
 !טָאּפש ןיוש גונעג !דנַאש ןיוש גונעג
 רעדיוו ןקינייּפ ךנבנ סָאװ וצ
 -- ? ןרעטש ןקיטולכ םענופ קערש טימ
 .טפָארטשעג ןיוש גונעג זיא דרע יד

 ךאלמ רעטייווצ
 ,טכַאנ רעבלַאה זיב ןענערב טעװ ןרעטש רעד

 ןזייוַאב ךיז טעוו חישמ ןענַאװ זיב
 .טפָאה ןוא טביילג סָאװ ,ץרַאהד ַא טימ

 לאירזט
 .ןבָאה טינ סנכייצ ןייק ףרַאד דרע יד
 .ןבָארגַאב טינ ךיז ןרעגלַאװ ךָאנ םיגורה עריא
 גונעג זיא דניק ַא ןופ טיוט ןייא
 ,קערש ןיא ןטלעוו עלפצ ןטלַאה וצ
 גורק"ןרערט םעד ןליפנָא וצ
 קעלפ ןייא .ןגערב יד רעביא זיב



 -- .ןכייצ ַא יו רעמ זיא טולב ןופ

 ,ןרעטש ,ןטלָאשרַאפ ייז ,דניוװשרַאפ
 -- .ןרערט ןופ ןוא ףתצרטש ןופ רענָאמרעד
 !ןכיירגרעד ןיילַא ךיד טיוט לָאז

 טלַא
 ,ט"ליש טינ

 | לאירזע
 !ןרעטש רעקיטולב ,ייז ןטלת:שרַאפ : רעדיוו גָאז'כ

 עקיזיר ןופ ךורבנעמַאװצ ַא יו ױזַא ,לַאנקעג ַא ךיז טרעהרעד סע

 .רענייטש

 -- שדקמה תיב ןופ טנַאװ עטצעל יד
 .טלַאפ יז ךיוא
 -- !ריא טגייוש סָאװ ?ריא טייטש סָאװ
 ! טלַאהרתצפ !טלַאהרַאפ

 ךאלמ רעטשרע
 .טרעשַאב זיא יױזַא ,ןטלַאהרַאפ טינ ףרַאד ןעמ
 --- ןלַאפ טינ לָאז יז ליפיוו ןוא
 ,טרעטשעצ טינ לייט ַא ןביי"לב ךָאנ ץלַא טעוו
 ןלָאקַאש רַאפ גונעג רעכעל טימ

 לאירזע
 -- ,ןדנואוו ףיוא ץלַאז ךָאנ טיש ריא
 --- .טָאּפש ןברוח ןופ ךָאנ טכַאמ ריא
 ןדנוצעג ןיילתצ טינ רימ ןבָאה יצ
 -- ?טָאטש עקילייה יד תוללק טימ
 תוללק יד קירוצ ךיז ןגנפזרט טציא
 -- .ּפעק ערעזדנוא ףיוא
 ,טנַאװ עבורח וד ,רעכעה טליש
 .תו"ללי טימ טלעוו יד ףיוא-סייר

 ךאלמ רעטשרע
 -- רעדירב

 --- .הדירמ טימ זדנוא וצ ךָאנ ץלַא טדער רע
 ,רעדיו סרעמַאה יד ןביוהפיוא רימָאל
 טייק יד ןדימש רעדיוו רימתתצל
 .דייר עכערפ ענייז ןכליהרַאפ ןוא



 עלַא

 : לאירזע ןָא

 ,רעכיג ,רעכיג טדימש
 רעכיז ןוא קיסיילפ טדימש
 ןעגניר עטצעל יד
 .טייק רעד ןופ
 תוצח זיא דלַאב
 --- .טייגַאפ ףָארטש ןוא
 תעל תעמ יירד
 -- טרעיודעג ףָארטש טָאה
 -- -- .סג ןופ העש יד ןָא טמוק טציא

 ,ירעצירקעג ,יירעווערעג ,תולוק עקיאורמוא ךיז ןרעהרעד סע

 טלַאפַאב דזדפ ַא .טקַאהעגרעביא טרעוו ךיל סָאד .יירעמ;ציעג

 .םיכאלמ יד

 ךאלמ רעטשרע

 :טסגנַא ןיא

 .חישמ ןייק --- דרע יד --- טינ ליוו יז

 ,ןבױטרַאפ ,ןעיירשרַאפ זדנוא ליוװ יז

 .ןביילג טינ רעמ ןָאק ןוא בורח זיא יז

 | לאירזש

 --- .טקידיײלַאב רעטיב יז ןבָאה רימ
 ןֿפַאשרַאפ רָאנ רעצ ריא ןעוט רימ
 ,תולג ןיא --- ןיז עטסעב עריא
 ןפַאלקש רַאפ ייז טפיוקרַאפ אנוש רעד
 !תולּפמ וצ ביול ַא ןעגניז רימ --- רימ ןוא

 ךאלמ רעטירד
 .טכַארבעג ריא ףָארטש ןבָאה רימ טינ
 .ױזַא זיא ןעוועג ןליוו סטהאג
 קיניװ יצ --- ןברוח ןופ רעייפ ןיא
 ,המשנ רעזדנוא ךיז טָאה טנערבעג
 ?יירשעג רעזדנוא ךיז טָאה טקיטשעג
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 ןאלמ רעטשרע

 רעכעב ןיא ןעלמַאז סָאװ ,םיחולש ,רימ

 ןענייועג עלַא ןופ ןרערט יד

 ,דובכה אסכ םוצ ייז ןעגנערב ןוא

 ןעניוש ייז לָאז ןיילפצ ?לוכיבכ זַא
 -- דָאנעג ןיא ייז ןרעטייל ןוא
 ,טקיאורַאב ןרעוו ריד ןסייה רימ
 ,טנַאװ עבורח עטנלע וד

 ,דרע עטנשקערַאפ עדנילב וד
 ,טולב םענעגייא ןיא ךיז טקנירט ספאוו

 -- טרעטשעצ ז?רועשר ןיא ןוא דניז ןיא

 קנַאד ןוא קידלודעג רעוו ,ליטש רעוו

 ןרעוו וטסעװ דלַאב סָאװ דובכ ןרַאפ

 .למיה םוצ ןדנובעגוצ טייק ַא טימ

  ףאלמ רעטייווצ

 דרע יד -- רַאבקנַאד ןייז טינ ןָאק יז

 --- ,""דרוחש הרמ ךיז ףיוא ןָא טפרַאװ יז

 -- .טרעהרעד טינ דיל רעזדנוא טרעוו סע

 רעקרַאטש ץלַא טמערוטש יז

 --- .ארוב םענופ ּפָא ךיז טרעדיילש ןוא

 .זדישמ ןייק דרע יד טינ ליוו סע

 דרע רעד ןופ לוק
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 ?רעקיטש ףיוא ץרַאה ןיימ טרָאד טסייר רעוו

 ?ךָארב ןיימ רעביא טרָאד טקזוח רעוו

 --: רעקירדָאב אנוש רעקיביײיא ןיימ

 ? ךָאנ וטסליוו סנאוו

 --- זיּפש ןייד ץרַאה ןיימ ןופ סיורפצ-םענ

 ,ןכעטש טינ רעמ ךימ טספרַאד וד
 -- טוט ףיוא ןכָאטשרעד ןיוש ןיב ךיא

 ?ןכעוושרַאפ דנואוו ןיימ ךָאנ סָאװ וצ

 . ףךיא יו ןגיל טעוו "לאוג ןיימ
 ,ןדנובעג ,טקידנואוועג

 ןעלקיוועצ ,ןעלקיוו ןוא

 ןעלקיוורַאפ רעדיוו ןוא
 .ןדנואוו עקיבייא ענייז



 לאירוע
 --:,ןךעלדנעטשרַאֿפ טינ זדנוא רַאפ זיא דרע יד
 -- ;,ןקעלּפטנַא טינ ךות ןתמא ריא ןענָאק רימ
 ןטסיירט ךהאד ןעמוק רימ --- עלַא רימ
 -- .ןקערש ןוא קיטייו טימ ןפַאשרַאפ רָאג ףוסל
 ןרערט ןופ רעלמַאז רָאנ ןענייז רימ
 --- .סוכ ןכעלטעג םעד ןליפנָא וצ
 ,לופ טינ ךָאנ טנייה זיב זיא סוכ רעד

 ,סָאװרַאפ טינ טייטשרַאפ זדנוא ןופ רענייק ןוא
 ,ךות רעד ןליוהרַאפ קיבײא זדנוא רַאפ טביילב סע
 --- .רערט ַא ןופ דוס רעתמא רעד
 ,רעמ טינ .םיכאלמ ,םיחו"לש רָאנ ןענייז רימ
 .דמערפ זדנוא זיא רעצ רעתמא ןייז ןוא שטנעמ רעד

 ןךאלמ רעטרעפ
 שטנעמ םענעברַאדרתאפ םבעד בילוצ ךיא לָאז יצ
 ? ךאלמ סיוא ןרעוו ןוא ןעמענ רשפא

 לאירזע
 ךיא ןוא --- טסקזוח וד
 -- --=- ,ןכיירגרעד סע טלָאװעג ןרעג טלפאוו

 ףאלמ רעטשרע
 !סנױזַא ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד וצ ייוו יוא

 לאירזע
 ,ןרָאלרַאפ ןייג ריד בילוצ לעוו ךיא

 ,דרע עטלװעַאב ,ךיד ביל ךיא
 --- ןרתצצ ןיא טסרעמָאי וד יו רעה ךיא
 ריד טימ םענייאניא ןרעמָאי ךיא ליוו
 .טרעהרעד ןרעוו טינ ךיוא --- וד יװ --- ןוא
 ,ןייוועג תמא ןַא ןענייוו ליוו'כ
 ,ןייגרַאפ ךיז םס ןיא ןוא ןייּפ ןיא
 ןרערט עשמיכא"למ טימ טינ ןוא

 םעלק ןָא ןוא ץיה ןָא ןעניר סָאװ
 .םערב רעשנדע-ןג רעסייוו ןופ
 ,גָאלק סלארשי ןופ תמא םעד ךיא ריּפש טציא
 -- .גָאט ןקיטולב סלארשי ןופ
 :ןדייר ךָאנ טגַאװעג ןבָאה רימ
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 -- .טיוט רָאנ ,לאוג ןייק ליוו קלת:פ סָאד
 ,ןדייל טימ םיא טכוז סע ,םיא ליוו סע

 ,טייק רעזדנוא טינ רעבָא ליו סע

 .ךרע רעד ןקא רעמַאה םעד רעדייללש ַא טוט

 !טייק יד ןדימש טינ רעמ ף"לעה ךיא

 .המוהמ

 ךאלמ רעטשרע
 .יווייס קיטרַאפ ןיוש זיא טייק יד

 לאירזע
 -- .דרע רעד ףיוא טייק רעד טימ ךיא ביילברַאפ

 ןייג טינ למיה ןיא רעמ קירוצ לעוו'כ

 ךאלמ רעטשרע
 -- םיקנע עלַא ןָא ךיז ןָאמרעד
 ,רעדירב ערעזדנוא עקילָאמַא יד
 ןעלמיה יד ןזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ
 .רעדינ ןוא רעדינ ץלַא ןעקנוזעג ןוא
 -- .רענייד ךיוא ןרעו טעװ לרוג רעייז
 ןדע ןג ןופ ריט טייז רענעי ףיוא
 ,טכַאלרַאפ ןוא זדנוא ןופ ןבירטרפמצפ
 ןדייל עשידרע ןופ רעבירג ןיא
 .טכַאנ רעקיבייא ןיא ןעלגָאװ וטסעוו
 ןעניּפש ןופ ןצענ ןיא יו טבעװרַאפ
 ,קנַאדעג ןייד ךיז ןרעטנָאלּפ טעוו
 ןעילפ וצ ןסייר ךיז טעװ ףוג ןייד
 -- .קנַארק ןוא טרעטַאמרַאפ ןלַאפ ןוא
 ןלעװ טסעװ .ןפור זדנוא טלָאמעד טסעוו
 ,טסיזמוא רָאנ --- ,זדנוא וצ ןייגקירוצ
 -- ןרעהדרעד טינ לוק ןייד ןלעוו רימ
 .טסיו רעקיבײיא רעד ןופ לוק ןייד

 לאירזע
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 ןקערש וצ ךימ גונעג

 .טױט רעד וליפא טינ טקערש ךימ

 ןקע עדייב רעביא ץעז ַא ןבעג לע ךיא

 ,טייק יד ןסייררעדנַאנופ ןוא



 עלַא

 פא םיא ןטלַאה עילַא .טײק רעד ףיא ןפרַאװ ךיז לי

 יז טימ ךיז טלגנַאר לאירזע

 ! ןדימשרפצפ לאוג םענופ סיפ יד ןזָאל טינ לעוװ'כ
 ןעמוק רע לָאז -- רעהַא ןעמוק ףרַאד לאוג רעד זַא
 ןרעוו וצ ידכ טינ ןוא ,הלואג ןעגנערב וצ

 ןעמוטש ןוא גםצד ןייטש ןוא ,ןברוח קיטש ַא ןילַא
 ,עטמעשרַאפ ,עטגָאלקרַאפ ןגיוא טימ
 ,ןעגניר ןיא עטיירדרַאפ ךעלכענק טימ
 .ןעגנילק --- ןבָאה רָאנ הדבוע ןייא ן"לעוו סָאװ
 ןטרַאװ טינ ןָאק טלעוו יד
 -- יןברוח רעד סיורג-וצ זיא'ס
 ,ןייוועג סנברק םעד סיורגדוצ זיא'ס

 .ןיזע ןחישמ ליוו טלעוו יד

 טייק רעד ףיא ךיז טפרַאו ,טנעה סנעמעלַא ןופ ךיז טײרפַאב
 .ץילב ןוא רענוד ַא ךיז טגָארטעצ סע  .יז טסיײיר ןוא

 !ןרָאצ סטָאג !ןרָאצ סטָאג

 ןעלגילפ ענייז ןאל טריר .לאירזע רעביא ילפ ;צל טוט רעיפ ַא

 ןופ ּפָא ךיז טפרַאו רע .שסביא ןופ ּפָארַא ןלַאפ ןעלגילפ ענייז

 ןעלגילפ ענעסירעגפ;צרַא ענייז וצ וציש-?ַאפ ןוא טייק רעד

 .ןעקנוזעג טגיל

 לוק תב
 ןעלגילפ ענייד :טגָאזעג טָאה טָאג
 ןרעוו לָאז טקילפעצ עגר יד
 ,ןעלגיז עקיכעטש טימ יװ ,וד ןוא
 .רבדמ םוצ טקיטנורגרַאפ ןרעוו טסלָאז
 ןרעטש עקיטכיל יד ןופ לָאצ ןיא
 ,ןטָאשעצ ןרעוו לָאז ןרעטש ןייד
 ןעקנופ ענייז ןייֵלַא טסָאה וד לייוו
 .ןעקנורטרעד ךשוחד ןקיביײא ןיא
 -- .ןכוזרַאפ ךָאד טלתצוועג תו"לג טסָאה
 רַאפרעד ךוזרַאפ ןוא יג ,ונ
 ןכוז ןחישמ ןופ םעט םעד
 ,רעצ ןופ ןרָאי רעטנזיוט ךרוד
 ,ץענ רעשרבדמ ןיא טרעטנָאלּפרַאפ
 ,ץק רעד ןײטשנָא טעוו'ס ןענַאװ זיב
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 .ןענייוו עלַא

 .לעגש טכיזעגנָא ןיימ ןופ דניוושרַאפ
 ,=לעז ןייד קימַאלפ ןוא ןייז גנוי טעוװ'ס
 --- ןפרַאו ךיז טפַאשקנעב רעשרבדמ ןיא
 .ןפרַאד טינ רענייק טעװ טפַאשקנעב ןייד
 --: ןעלמיה יד ןיא רעמ טינ זיא טרָא ןייד
 ,טכַאמרַאפ ךיז ןיוש טָאה למיה ןייד
 ,ןעלגילפ ענעטינשרַאפ ענייד יו ,רעטצניפ ןוא

 .טכַאנ ןיא ןרעטש ןייד טרעדינ טָא

 ןוא ןרעטש ַא טלַאפ סע יו טעז ןעמ .טדנױװשרַאפ לוק תב

 יו ױזַא ,-?אירזע ןופ ּפָאןטערט עלַא .ךששוח ןיא ךיז טישעצ

 ,ןןטמרחעג ז?א ןופ

 לאירזע
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 :םיכאלמ יד וצ .ןשייז עלַא ןיא טפעלפעג טקוק ,ףיוא ךיז טבייה

 ?ריא טנייז רעוו
 ?ןבָאה ָאד ךייא ףרַאד רע
 -- !רבדמ ןיימ ןופ טקעװַא

 ןעלמיה ןביז ךייא רַאפ
 ןגיוא יד טייקמורפ טימ ןצָאלג וצ

 ןרערט עטשרמולכמ ןסיג וצ
 ,םינרקש ,ריא -- .רעצ ןכעלשטנעמ ףיוא
 ,סעקעובצ עסייו עקילייה ריא
 עגר ַא ףיוא פא טינ ןטערט סָאװ
 ףױא טינ ןרעה ןוא דובכה אסכ ןופ
 ,הריש טימ ןעלמיה יד ןכליהדרַאפ וצ
 ,םימחר ןוא טפַאשביל ןגעוו דייר טימ

 ,םענייק ריא טָאה בי"ל --- ןתמא ןיא ןוא
 ןדע ןג רעייא רתצנ ןוא ךיז רָאנ
 ןעלגילפ ערעייא רָאנ ןוא ךיז רָאנ
 --= .הוואג עשמיקידצ רעייא ןוא
 טייקסטוג ןוא תוקדיצ רעייא סָאה ךיא
 ;:טְשינרָאג ,טשינרָאג ךייא ןטסָאק סָאװ
 ,ןטכַארט רָאנ ןפרַאד ןופ טלביא ךימ
 ךאלמ ַאזַא ןעוועג ןיב ךיא זַא
 --- קידצ רערעביוז ?םזזַא ,ריא יו
 לגילפ יד רָאנ טיהעג ןוא ןָאטעג



 -- ןלַאפ טינ ,הלילח ,לפאז ייז ףיוא לביוטש ןייק
 רעבייל ןבָאה דרע רעד ףיוא ָאד ןעוו
 ,םירעוו ןיא ,טרעג"לַאװעג ךיז ץומש ןיא
  .,תולג ןיא ,טפַאשטכענק ןיא ,תוסיפת ןיא
 --- .תסיסג ןיא ןוא טולב ןיא ,ןטייק ןיא
 לאוג רעד ןעמוק דלַאב טעװ טנצ ןוא
 ןכוזרַאפ ןבעג םיא טעוװו ריא ןוא
 --- טפַאשביל ןוא טייקסטוג עתמא רעייא
 -- --- .םיא ףיוא ןתצטנתא ט'ריא סָאװ ,טייק יד

 מימ ייז טרעדיילש ןוא לגילפ ענעלַאפעגּפָארַא ענייז טּפָאכ רע

 .םיכאלמ יד וצ קזוח

 ּ!סרעייא --- .ךייא סע ביג ךיא .סרעייא זיא'ס

 ןעלמיה ערעייא וצ סע טּפעלש ,טָאנ

 ,ןע"למיה ןביז ךייא רַאפ

 ,רבדמ ןייא רָאנ --- רימ רַאפ

 -- .תיׂשמ ךלמ רתצפ ןוא רימ רַאפ
 ? חישמ ,וטסיב ואוו

 -- -- וטסיב ואוו

 טגָארטעצ סע .רבדמ ןופ שינרעטצניפ ןיא ןרָאלרַאפ טרעוו ּפָא

 קידקזוח ,דליו רעטכעלעג סנטש םעד ךיז

 םיכאלמ

 .ָאד זיא ןטש רעד

 ןטש ןופ לוק

 .טרפאד ןיב ךיא .ָאד ןיב ךיא

 .ָאד שםוטעמוא ןיב ךיא

 לָאט רעביא ,גרַאב רעביא

 --- .טרָאװ ןיימ ןגנארטעצ טרעוו

 ,לוק ןיימ טבעל ךייא ןיא ךיוא

 .טרָאװ ןיימ טבעל ךייא ןיא ךיוא

 םיכאלמ

 .רענעטלָאשרַאֿפ ,םוטש רעוו
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 - ןטש

 ,ךעליירפ ךימ ןכַאמ רַאפ ךייַא קנַאד ךיא

 .לײװגנַאל ןופ ךימ ןעװעטַאר רַאפ

 םיכאלמ
 .דניוושרַאפ

 ןטש
 ךָאד בָאה ךיא .ןדניוושרַאפ ךיא ןָאק יו

 :עײג ַא תוחילש ַא ןעמוקַאב
 .חישמ ןופ ןייז וצ רעטיה רעד

 םיכאלמ

 ? רעטיה רעד

 ןטש

 .רעטיה רעד --- ָאי ,ָאי
 ןטיה לעוו'כ --- ָאי .ָאי
 ,רעטירד ַא --- ייווצ ןשיווצ
 --- .ןטימ ןיא ייווצ ןשיווצ
 ,ןטייק ףיוא --- רענייא
 ןענַאּפש ןיא --- רעטייווצ רעד
 ןטייווצ ןופ רענייא טעוו
 --- .ןענַא טינ ןליפא
 ןליו ןיימ .רעטיה ןיב
 ;ןדיישעצ עטסטנעָאנ :זיא
 ןליּפש ךיז קיביײא לעוו'כ
 .ןדייב ןופ טפַאשקנעב טימ

 יא .ליטש זייווכעלסיב טרעוו ןוא טכליה רעטכעלעג סנטש םעד

 ןעמענ ןרעשש ,טייקיטכיל ַא לָאמתקטימ ךיז טסיגעצ למיה ןרעב

 םיכא-למ .,סקידיבוטיםוי סעּפע קידנג;עזנָא יו ןציירקרעביא ךיז

 יירשעגסיוא-דיירפ ןיא ףיואךעגנירּפש

 םיכאלמ
 .טכַאנ עבלַאהד .טכפאנ עבלַאה
 .רערעלק טרעוו למיה רעד

 -- רערעטש רעד רעמ ָאטינ

 ,טכַאל סָאװ ,ןטש רעד
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 םולח ַא יו ױזַא
 ,טייגרַאפ דרומ רעד
 םולש ןיא רעדעי טציא
 .טייק רעד טימ ןייז טעוו
 ,הנכס ַא ןעוועג
 { ייברַאפ ןוא ןעוועג
 הנקזר ַא טלעװ יד
 .יינ סָאד ןופ טמוקַאב
 רדנ ַא יו קרַאטש זיא'ס
 ,טָאברַאפ סארוב םעד
 ,רדס ַא טימ טייג ץלָא
 --- ,טָארט עצ ךָאנ טָארט ַא
 רדס ַא טימ טייג ץלַא
 ,טָאג ןקיביײא ןופ

 -- םיא ךָאנ ,איבנה והי-?א פזקרַא ךיז טזָאל טכיל-לייז ַא ףיוא

 -עגנייא ןַא טנעה ערעיז ףיוא דוד ןב חישמ ןגָארט ,םיפרש

 .טייק רעד ןבעל קעװַא סיא ןגײל -- .םענעפזקלש

 םיפרשי

 !קיטרַאפ זיא טייק יד

 םיפאלמ

 ,קיטרַאפ זיא טייק יד
 .גנַאל זיא טייק יד
 ןעגניז ןעגניר יד
 --- גנַאזעג סיורג טימ
 .שודק

 םיפוש

 ןטיירג זיא רעמַאה רעד

 םיפאלמ

 טיירג זיא רעמַאה רעד
 -- גנַאלק ןטסרעטיול ףיוא
 חישמ ןדימש וצ
 --- גנַאזעג סיורג טימ
 .שודק
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 םיפרש

 :ןחישמ רעביא ךיז ןגיינ

 ,דרע רעד ףיוא טסיב וד
 .רבדמ ןופ ןדמַאז יד ןָא ןריר סיפ ענייד
 | ,הכולמ ןייד זיא'ס
 --- דנַאל ןייד
 ,ןסירעג ױזַא ךיז טסָאה וד ןכלעוו וצ
 .טקנעבעג ױזַא טסָאה וד ןכלעוו ךָאנ
 ,ןז"לעפ יד ןענייז טָא
 ןקוב קידהענכה ךיז ריד וצ ןלעװ סָאװ
 דלַאב ןּפַאכפיױא ךיז טסעוו
 ,ףָאלש ןשידניק ןוא ןסיז ןייד ןופ

 ןףעמענַאב לכיימש ַא טימ ץלַא טסעװ ןוא
 טניוו-חרזמ רעד ןּפַאכפױא טעוװ לכיימש ןייד
 .ןטייז ריפ עלַא רעביא םביא ןגָארטרעדנַאנופ ןוא
 | רעצרעה ליפיוו ,ָא

 ; טייקרפגבקנַאד טימ ןּפַאלק טנייה ןלעוו סע
 ןגיוא ליפיוו ,תצ
 --- ז"וחמש ןופ ןענייוו טנייה ן"לעוו סע
 -- --- .תולג ןיא ןטרָאד
 :ןֹנָז ריד ןגָאז רימ ,דוד ןב חישמ
 -- יקיאור ןייז טסלָאז
 רעטיצ ןייק ןבעג טינ לָאז ףוג ןייד
 טייק רעד ןופ רירַאב ןטשרע םייב
 -- .,רעמַאה ןופ ןוא
 :ןָא לָאמַאכָאנ ריד ןגָאז רימ
 --- .קיאור ןייז טסלָאז

 ,סרעמַאה יד ןבייה .טייק רעד טימ סיפ ענייז םורַא -ןעיירד יי

 .טפָאלשע ןוא טגיל חישמ .זימש

 איבנח והילא
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 ןעמונרַאפ םעטָא ןייד טָאה דרע יד

 -- ןצרַאה ריא ןיא ןיײרַא-טײג גנולק רעדעי
 -- .המחנ ןוא דיירפ וצ ריא ןייז סע לָאז

 .עזיופ



 / ,טכַאנ ,ריד ןופ גנאזעג ןרעה ליוו'כ
 --- ,דיירפ ןופ רעטכעלעג ןרעה ליוו'כ
 ? וטסגייווש סָאװרַאפ
 ץרַאה ןגייא ןיימ זַא ,ןייז ןעד לז
 ? רעטרעוו ןוא תולוק עלַא טכ"ליהרפצאפ
 --- .יזַא טוג זיא רשפא ןוא
 .טייקליטש --- גנַאלקעג-רעמַאה ךָאנ
 :לָאמַא רָאג --- לָאמַא יו ױזַא
 --- :טייקליטש ןיא רָאנ ,טָאג זיא םערוטש ןיא טינ
 ,ץרַאה ןיימ ,וטסנייוו רעבָא סָאװרַאפ
 ?סרעמַאה יד ןופ ּפַאלקעג ןדעי םייב
 ,רעטיצ ַא --- ןוא ּפַאלק ַא
 -- .רעייפ ַא --- ןוא גנולק ַא
 ,לאוג ,רעניימ ןוז
 -- ןדימש סָאד טינ טסרעה וד ןוא טספָאלש וד
 לָאמ ןטייווצ גנז ןעוו טסייוו רעוו
 ?קיאור וטסעוו ױזַא ןפָאלש
 חוכ רימ ביג ,טָאג ,ָא
 --- ,ןי"ליפרעד וצ ףוס ןזיב ןליוו ןייד

 טיק יד ןזימשפיױרַא סָאד ןקידנערַאפ םיכאלמ .ליטש טנײיװ

 .םיפ סחישמ ףיוא

 -- טדימשרַאפ ןצנַאגניא ןיוש ןענייז סיפ ענייד

 ןעמערב עדייב ענייד ןענעפע ןיוש וטסנָאק טציא

 ,טיהַאב ןוא טצישַאב קידנעטש ףיוא ןייז טסעוו

 ןעמענרַאפ ןיוש ןיילַא וטסעוװ ןָא טנייה ןופ ןוא

 ןגָארט יז ןיילַא ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןייּפ יד
 ןדײשַאב ןוא ליטש ,טייקידלודעג סיורג טימ
 ,ןגָאלק ןופ ץרַאהד ןגייא ןיימ ןייא-טלַאה'כ
 ןדיישעצ ךיז ריד טימ ןפרַאד ךיא לעוװ דלַאב סָאװ

 ןשטנעמ עלתצ וצ ט"לעוו רעד רעביא ןייג לעוו'כ
 .ָאד טסיב וד זַא .ייז ןגָאזנָא ןוא
 ןשטנעב ןעמָאנ ןייד טימ ךיז ןלעוו עלַא ןוא
 .העש'גנַאגפיוא רעקיטציא ןייד טימ ןוא

 ןעיצ טפַאשקנעב טימ ךיז ןלעװ עלַא ןוא
 ,געטש ןוא געוו ךרוד רעהַא ריד וצ
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 ןעילפ ןעלגילפ ףיוא יװ ןלעװ רעדניק ןוא

 .געט ןוא טכענ ךרוד םולח ןיא ריד וצ

 ןגעו עלַא רעביא ןעלגָאװ לעװ ךיא ןוא
 ,גננג"לק ןוא ןייוועג ,ןייּפ תורוד ךרוד
 :ןגערפ ןפיל עלַא יװ ,ןרעה ןוא

 !גָאט רעד הלואג ןופ ןעמוק ןיוש טעװ ןעוו ,תצ

 ,ןעמַאזרַאפ ןזומ ךיז טעװ גָאט רעד הלואג ןופ

 -- ,סטכעלש טימ לופ ךָאנ זיא ץרַאה סנשטנעמ לייוו

 ,ןעמַאװצ ריד טימ ןדייל עלַא ןלעוו

 .ץכערק רעטצעל רעד ןכליהּפָא טעוו'ס ןענַאװ זיב

 ןטײרּפש לעװ טנעה עניימ ןיילַא ךיא ןוא
 ,טסיירט ןיימ --- ריד וצ ,חישמ ,ריד וצ
 ןטייק ענייד ןופ גנולק םעד ךיז ןיא ןגָארט ןוא
 .טזיילרעד ןייז וצ ריד ףיוא ןטרתצוו ןוא

 ,העיקת עטשרע ןיימ ןלַאש ךיא לעװ טציא ןוא
 -- .ףָאלש ןליטש ןופ ךיד ןקעוופיוא וצ
 ,העורת-םירבש ףיוא טרַאװ ןוא ,ףיוא-ייטש
 !ףוס ןופ העש רעד ןיא ןלַאש לעװ ךיא סָאװ

 טבייה רע  .ףָאלש סזדישמ ןופ רעטיצפיוא .רפוש ןיא טזָאלב

 ןשייק יד .ּפָאק םעד ןבייהפיוא זייווכעלסיב ,ןּפַאכפיוא ךיז ןָא

 .ןעגנילק ןעמענ םיא ףױא

 והילא ןוא םיכאלמ עלא

 -- קילייה ,קילייה ,קילייה

 .טלעוו יד לופ זיא דובכ ןייד טימ

 ,ןגעווַאב רעקרַאטש ךיז טמענ .ןילַא טביילב חישמ .ּפָא עלַא

 ןעגנילק םיא ףױא ןטײק יד .ךיז ןלעטשפיוא ,ךיז ןצעזפיוא

 עלַא ןיא םםורַא ןרעדנַאו ןגיוא ענייז .גנַאלקעג ןרעווש טימ

 טרעהרעד סע .ּפָארַא ךיז טזתלל שינרעטצניפ עקיד ַא טיי

 ַא ופ הדל-?י עטקיטשר;קפ ַא שינעפיט רעטייו רעד ןופ ךיז !

 .הנחמ רעצנַאג
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 הללי
 ,טקידניזעג ןבָאה רימ --- ונמשפ

 : ףוס ַאזַא טרַאװרעד לָאמנייק רָאנ
 סוטיט א לָאז זדנוא ףיוא ןעמוק זַא
 .ףָארטש עקילייה ןייד ןעגנערב וצ
 ןויזיב ַאזַא ךָאנ ָאטינ
 -- ןיײּפ ערעטצניפ ַאזַא ָאטינ
 ,םילשורי ןענערברַאפ לָאז םיור זַא
 ,ןייז לָאז חילש ןייד םיור זַא
 --- --- ונמשֶא

 .ליטסש טרעוו הללי

 הישמ

 ?סע טנייוו רעוו ,יוא
 סע טגָאלש רעוו ,יוא
 -- ?אטח-לע ןיילת+ ץרַאה ןיא ךיז
 ?ךיא ןיב ואוו ,יוא
 סע טגי*לק סאו ,יוא
 ? סיפ עניימ ףיוא רעווש ױזַא
 ,ןגייווש
 ,ןכרָאה
 ,ןטרַאװ

 -- לארשי קלפקאפ
 ,טינ גייווש
 .טינ טרַאװ
 ,ךימ ףור

 :ךיד ףור ךיא --- ךיא יװ ױזַא
 ,טייק ןיימ סיירעצ ,םוק
 .ךימ יײירפַאב ,םוק
 --- לארשי קלָאפ
 ,טינ ןייוו
 .טינ גָאלק

 .ןעמוק לעוװו ךיא
 ,ךימ ףור
 ,ךימ ףור --- רָאנ
 ,ךימ ףור --- רעדיוו

 ,ךימ ףור -- טכַאנ ןוא גָאט
 ,ךימ ףור --- םורד .,ןופצ
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 ,ךימ ףור --- ברעמ ,חרזמ
 .ךיד ףור ךיא --- ךיא יו ױזַא
 .ךיד ףור ךיא --- קלָאפ
 --- ,ךימ יירפַאב ,םוק
 .ם טא א ראק יהא וק

 .םיא טקעדרַאפ שינרעטצניפ

 לאירזש
 : קידנרעדנַאווייברַאפ

 ?וטסיב ואוו ,חישמ
 --- ךיד ךוז ךיא

 לוק םחישמ
 ,םוק
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 זיאולעה ןוא ראלצכא
)1934( 





 ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ,ךיוא) ףָאסָאליפ-גָאלָאעט רעטמירַאב ַא -- רַאלעבַא

 ןייז -- זיאולעה .ךיירקנארפ ןיא ,רעטלַאלטימ ןופ ביײהנָא ןיא (רודַאבורט

 בילוצ .טײקטסעפ-רעטקַארַאכ ןוא גנובַאגַאב טימ שטנעמ א -- עטבילעג

 -- ןיאולעה ןוא רַאלעבַא ןענייז הביבס רעקימורַא רעד ןופ סעגירטניא

 "גואווצעג --- טפַאשביל רעייז ןיא ןרעדנַא םוצ רענייא ענעבעגעגרעביא רעייז

 ערעדנוזַאב ןיא ,גנודיישעצ ןיא ךיז ןרעטַאמוצּפָא ןבעל רעייז ןעװעג ןעג

 ץשיסרוקיּפא עטקעדעגפיוא בילוצ ,זיא קרעװ:טּפיוה סרַאלעבַא .ןריטסַאנָאמ

 ףוג ןייז רעביא זיא ,םעד ץוחא .ןרָאװעג טנערברַאפ ךעלטנפע ,ןעקנַאדעג

 רעייז ףיוא קידנקוק טינ .עיצַארעּפָא עכעלדנעש ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ןוא ןבָאה ביל וצ טרעהעגפיוא טינ זיאולעה ןוא רַאלעבַא ןבָאה ,גנודיישעצ

 ,לָאמעלַא ףיוא ןבילבעג זיא לרוג רעייז .ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןעקנעב

 ,טפאשביל רעקידנטַאררַאפ-טינ לָאמנייק ,רעשירעריטרַאמ ןופ לָאבמיס ַא יװ

 --- ןייז וצ טקינייארַאפ --- ןבעל ןיא ןעוועג טרעשַאב טינ ייז זיא סָאװ ,סָאד

 זיאולעה ןוא רַאלעבַא ןעמ טָאה טיוט ןכָאנ .טיוט רעד ןבעגעג ייז טָאה

 ,רבק ןייא ןיא ןעוועג רבקמ

 .ל .ה





 עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 רעדליב יירד ןיא

 ןענָאזרעּפ

 ךַאנָאמ ,ףָאזָאליפ-גָאלָאעט -- רַאלשבַא

 ענָאנ --- זיאולעה

 ,ריטסַאנָאמ ןופ רעעזפיוא-טּפיוה --- ירָאגערג רעטָאפ
 טרַאּפשרַאּפ זיא רַאלעבַא ואוו

 ךַאנָאמ רעטשרע

 ךַאנָאמ רעטייווצ

 ךַאנָאמ רעטירד

 ןכַאנַאמ טרעדנַא

= = 

 ,ךיירקנארפ ןיא רָאפ טמוק גנולדנַאה

 .טרעדנוהרָאי ןטפלעווצ ןיא





 סנייא דליב

 -ןוא ןײירַא ןריפ ןַאנָאמ .-?עצ'גנופגארטשַאב .ריטסַאנאמ

 סָאװ םיוק ,ןָאלשעצ ןיא רַאלעבזקצ ןרַאלעבַא טנעה יד רעט

 ןפױא קעוַא םיא טגײיל ןעמ .סיפ יד ףױא ךיז טלַאה רע

 ,ןכַאנָאמ .טכַאמרַאפ ןגױא יד טימ טגיל רע .טעב ןטעקַאנ

 .ליטשש עלַא לָאמַאטימ ןביילב ,למוט טימ ענעמוקעגניירַא

 .סיוא טעז ,רעמוטש ַא .רעדמערפ ַא רענייא -- ןכַאנָאמ יד ןשיווצ

 רע יו יותצ ,רעױא ןיז וצ רע טגיינ ,םיא וצ טדער ןעמ זַא

 רעד .טנעהד יד טימ סנכייצ טכַאמ ןוא ,ןייז בױט ךיוא טלָאװ

 טלייט רעבָא ,ןרַאלעבַא ןריפניירַא םייב לייטנָא טמענ רעדמערפ

 ַא יא טײטש רע .טייז רעד ןָא ךיז טילַאה ןוא ּפָא ךיילג ךיז

 קורדנייא ןַא טכַאמ פיל יד טימ טלקָאש ןוא טקוררַאפ לקניוו

 ןָאט-הליפת ןיא ןטלַאה קידנעטש טלָאװ רע יו יזזַא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ,רַאלעבַא רעדורב ,זדנוא ביגרַאפ
 ךיד ןעז וצ ייוו זדנוא טוט ץרפמ:ה סהאד
 .ןגָאלשעצ ןוא טמעשרַאפ ָא-ױזַא
 ךיד ןגייל וצ ייוו טוט רעמ ךָאנ ןוא
 -- .לעצ'הסיפת ןופ טעב ןטעקַאנ םעד ףיוא

 רַאלעבַא

 .מגיױוװע ןוא טגיל

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 ירָאגערג רעטָאפ רעקילייה רעד
 ןכָאװ יירד עצנַאג ףיוא :טָאה טגָאזרַאפ
 ,רעסַאװ ןוא טיורב ףיוא ָאד לעצ ןיא ןטלַאה ךיד

 ןבעג ריד ןשיק ןייק ,קעדוצ ןייק
 ןדנואוו יד רַאפ בלַאז ןייק טינ ךיוא ןוא

 .ןעמוקַאב טסָאה וד סָאװ
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 ךַאנָאמ רעטירד
 --- .רעטָאפ רעקילייה רעד זדנוא ןייז רע "לת4ז טשטנעבעג
 ,טלייטעגנייא ריד טָאה קלָאפ סָאד ספאוו ,ּפעלק יד
 ,טעב ןעטעקַאנ ןטימ לעצ יד -- רעטציא ןוא
 -- .ענייד עשיסרוקיּפַא דייר יד רַאפ רכש רעקיטכיר זיא
 ןָא לָאמעלַא ןופ וטסיב רעצעהפיוא ןַא

 .ןבילבעג ןוא ןעוועג רפֹוּכ תצ

 | ךַאנָאמ רעטשרע
 -- -- .זַא ןדער טשינ טציא ףרַאד ןעמ -- רעדירב ,ָא

 -- רדמערפ רעד ןופ טסַאג רעד -- רעדורב רעד ןגָאז לָאז

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 .רעמוטש ַא זיא דמערפ רעד ןופ טסַאג רעד

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ןּפיל יד טימ טכַאמ רע --- ךָאד עז ךיא ז רעמוטש ַא

 ךַאנַאמ רעטייווצ

 .אמתסמ הליפת ױזַא טוט רע

 .רע זיא ביוט ךיוא זַא ,רעווש ךיא

 ךַאנָאמ רעטשרע

 :רעיוא ןיא ןדמערפ סעד ןיירַא טיירש

 --- ? ריטסָאנָאמ ןכלעוו ןופ ?ןענַאװ ןופ

 רערמערפ
 ליפא ּפָא טינ ךיז טרעק

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ,רעדירב ,לָאמַאכתנ ךייא ךיא גָאז ןגעווטסעדנופ

 --- .רַאלעבַא רעדורכ םוצ רעכייוו טייז

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 .קיביגרַאפ ןוא ךייוו םיא וצ ןייז וצ טציא דניז תצ
 ,םיא רַאפ ןעד לָאמ עטשרע סָאד סע זיא יצ
 :תולבנ ענױזַא ןָאטּפתא וצ
 ןשיריטסַאנָאמ ?לובג ןופ ןײגסױרַא
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 ,ייברעד רעפרעד יד ןיא טייהרעטעבנגעג

 ,ןיילק רַאֿפ ןוא סיורג רַאפ ,רעפרעד יד ןיא טרָאד ןוא

 --- .ןדייר ענייז דייר עשיסרוקיּפַא

 ךַאנַאמ רעטירד
 --- ,םיא ןעגנולעג טינ ליּפש יד זיא לָאמ סָאד
 םיא טימ טנכערעצ ךיז ןײלַא טָאה קלָאפ סָאד
 -- .רעזיילרעד ןוא טנָנצג ןופ ןעמָאנ ןיא
 רערעטסעל ַא ןופ דייר עטסכעלסעה יד
 .תוללק טימ ןוא ּפעלק טימ ןטָאשרַאפ

 ;ךַאנָאמ ןטשרע םוב

 ,רעדורב ,וד ןוא
 --- .םיא ייב גנובעגרַאפ ךָאנ טסטעב
 .רע ףרַאד --- גנובעגרַאפ ןטעב ביוא
 טעװעטַארעג ןרעוו רַאפ ןעקנפאד רע ףרַאד זדנוא ןוא
 --- .קלתאֿפ ןופ ןרָאצ ןופ

 ךַאנָאמ רעטשרע

 .ןדנוא רַאבקנַאד רֹע זיא סיוועג

 ךַאנָאמ רעטײװצ

 .רָאג טגייוש ןוא רע טגיל טָא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ,סיוועג טיײקכַאוש וןפ

 ךַאנָאמ רעטייווצ

 זדנוא וצ האנש ןופ רע טגייווש סָאד
 טפרַאדַאב טלָאװ רע יו רענױזַא
 רע טרַאּפשרַאפ הסיפת רעתמא ןַא ןיא
 .עקילייזידד עשיריטסַאנָאמ טנעוו ןשיװצ טינ ןוא
 רעדרעמ ןוא םירוכיש ,םיבנג
 ,םינכש ענייז ןייז ןט"לָאװ טפרַאדַאב

 ךַאנָאמ רעטשרע
 -- ,רעדורב ,קידסעכ ױזַא טסדער וד
 ,ליומ ןייד רָאנ טדער סזד זַא ,סייוו'כ רעבָא



 ,לופ םימחר זיא ,ךיא סייוו ,רעבָא ץרוטזה ןייד
 .סוטסירק ןיא רעדורב ַא ןופ ץרַאה'ס יו

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 ,םימחר ןייק טינ טנידרַאפ רע
 ,סוטסירק ןיא רעדורב ןייק טינ זיא רע
 .ךייא גָאז ךיא ,סוטסירק ןיא טינ טביילג רע

 ךַאנָאמ רעטירד

 ,שורּפ ןוא ריזנ רעתמא ןייק טינ זיא רע
 ןליו םענעגייא ןייז טימ טינ לייוו
 ,זדנוא ןשיוצ רע זיא ןעמוקעג

 --- .טייהרענעגנואווצעג ,ןליוו ןייז ןגעק רָאנ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ,רעדירב ,תא ,טייצ יד זיא טציא טינ
 לָאמַארעדיװ ןוא רעדיוװ ךיז ןעלבירג וצ
 --- .ןבעל סרַאלעבַא ןופ ןייּפ ןיא

 ךַאנַאמ רעטייווצ

 .ךעלנייּפ זיא ןבעל סנרעדעיַא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ןלייצרעד ,רעדירב .,ךייא ךיא ףרַאד יצ

 ,סרַאלעבַא ןבעל סָאד זיא ןעוועג שרעדנַא יו

 --- .שרעדנַא קידקיטולב יו

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 -- רע רָאנ ,קידלוש טינ רענייק זיא'ס

 --- ןיילַא רַאלעבַא
 ךָאנ קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טימ טָאה רע סָאװ

 -- יּפָאק םעד ךיז טיירדרַאפ לדיימ תא סעּפע טימ

 ,טניירפ ייס ,םינכש ייס זַא ,ױזַא ךיז טײרדרַאפ

 ,רעטכערעג האנש ןוא ןרתאצ ןיא

 ,ןכַאמ ןלָאז םיא ףיוא לַאפנָא ןַא

 ,ןדנעש םיא ןיא ןַאמ םבעד ,ןריקַאטַא בייל ןייז

 -- ןביירטרַאפ קיביײא ףיוא םיא ידכ

 רַאלעבַא
 :סױרַא טצכערק

 ! ףיוא טרעה ,טָאג ,ָא
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 ךַאנָאמ רעטירד
 -- +:{ מא םעד ןגנארטרַאֿפ סינ טסנעק וד

 -לעװ ,ךַאנָאמ ןדמערפ ןופ ןגױא יד טימ לָאמַאטימ ךיז טנגעגַאב

 ןוא "ירשעג ןטקיטשרַאפ ַא טימ םיא וצ סיר גא ךיז טיג רעכ

 ןייז רַאפ ךיז ןקערשרעד עלַא .שינעגרעוו ןיא יו ּפָא ךיז טקַאה |

 ,קירוצ ףינוצ ךיז טעשטרָאק רעדמערפ רעד .לוק ןטקיטשרַאפ

 ןעמ טניימ םיא טינ יװ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .רעמ דער סינ -- ךיד טסעב ךיא

 ךַאנָאמ רעטייווצ

 .ןרעהפיוא ךיא לעװ טעד ןגעוו --- ,טוג ,ונ

 ,ךיא זומ םיא ןגָאז רתצנ
 ,קירוצ ןרָאי טימ זיא ןעשעג סָאװ ,סָאד זַא
 ,םיא טימ רעטציא ךהזנ ךיוא טעשעג
 ,ןיוש רע זיא טלתצ ןוא טקיניײּפעג ,ןכָארבעצ
 טיירדרַאפ ךָאנ ּפָאק ןייז זיא ךָאד ןוא
 ,ןשינעיירדרַאפ עבלעז יד טימ
 ץ"לא ךָאנ הוואג רעשירַאנ ןיא ןעמונרַאפ
 ,עניוז* תובשחמ עיינ ןטכַארטוצ טימ
 ,טָאג וצ ןגעו ערעיינ ןכוזסיוא טימ
 .ןשטנעמ וצ ןגעוו ערעיינ ערעדנַא ןוא
 תונשקע ןוא ץלָאטש ןייז ,טסולספמַאק ןייז
 ,ךָאנ ןכָארבעג טינ ץלַא זיא
 ,רעבלעז רעד ךונ רע זיא לדיימ םוצ עביל ןייז ןיא ךיוא ןוא
 ,ןדיילרַאפ וצ טינ זיא'ס ,טושּפ ,זַא
 -- -- --- גןעמעלַא זדנוא ןיא טולב סָאד ףיוא-טכָאק סע
 --: ,םיבתכ ענייז וצרעד
 ,ןריּפַאּפ טימ טלעװ ַא רעטציא ךָאנ ןביירשרַאפ ןיא טלַאה רע
 ענייז ןצכעביירש עקיטציא זיב עלַא שטנצכ
 ; רעטייש ןקילייה ןופ רעייפ סָאד טָאה טנערברַאפ
 -- .רעמ ןייז טרעו טינ ,אמתסמ ,ןלעװ עקיטציא ךיוא
 --- ןביירש וצ טגפצוו שטנעמ ַא סָאװ טרעה ,לָאמַאכָאנ ,לייוו
 --- .לכש זיא ןביולג ךיוא ,"לכש רָאג זיא טָאג זַא
 סָאװ וצ ,עלַא ןעד ריא טפיירגַאב
 ? ךיז ןדעררעד ןעק שטנעמ ַא ,ןלדג ַא
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 ! טָאג --- ןוא לעטָאטסירַא -- ? טרעה ריא
 !עביל --- ןוא לעטָאטסירַא --- טציא ןוא

 -- לדיימ ַא סעּפע וצ ?ןעמעוו וצ --- עביל ןוא
 -- -- טרָאד יז טסייה יו

 רַאלעבַא
 .זיאולעה זיא ןעמָאנ רעקיטכיל ריא

 ךַאנָאמ רעטיײװצ
 .קיצפופ םורַא דלַאב ןױש .ןראאי יד ןיא שטנעמ ַא

 לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה סָאװ ,סוטסירק ןיא רעדורב ת

 .ןעועג הדדוותמ ךיז דניז ןיא ןפָא ןעמעלַא רַאפ
 ,ךיז ףיוא ןעמונעג הבושת ןוא הטרח
 ,ןפָאלשעג רענייטש ףיוא ןוא ,טסַאפעג םיתינעת
 -- ךיז איסהרפב בייל סָאד ןסימשעג סנעמיר טימ

 ,רתֹי ןצעביז ןופ לגניי ַא יו טרעוו רע
 --- טרָאד יז טסייה יװ --- לדיימ'ס םיא ךיז טנאאמרעד סע רָאנ יו

 רַאלעבַא
 .זיאולעה זיא ןעמָאנ רעקיטכיל ריא

 ןעמיטש
 .הפרח ַא ןוא דנַאש ַא

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 --- ,טייקידניז עקיבייא זיא רע :ןיײלַא ךהאד סעז ריא

 -- .טייקידניז ןוא הדירמ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ןרעה טינ ןדער קידתועשר ַאזַא ןָאק ךיא
 ךיא סייוו --- ,טפאגהעג ביל לָאמַא ךיוא בָאה'כ
 .גנודיישעצ ןופ רעצ םעד ,טפַאשקנעב ןופ קיטייוו םעד

 .סױרַא טייג

 ךַאנָאמ רעטייווצ

 :סורדרַאפ טימ

 ,טַאהעג ביל זיא-טינדןעוו טָאה רעדעיַא

 --- ,גנודיישעצ ןופ רעצ םעד טָאה טכוזרַאפ רעדעי ןוא

 .ךעלקערש ױזַא טינ זיא'ס זַא ,טציא רימ ןסייוו ,ונ
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 .ױזַא טוג זיא'ס ןוא .טסעגרַאפ ןעמ -- טקנעב ןעמ
 ? ךיז ףיוא טסַאל ַא ןגָארט סע ףרַאד רעוװ לייוו

 ךַאנָאמ רעטירד
 --- ! ןייז םפצ-סיוא ןַא ליוו רע ,ךָאד ריא טעז ,ונ
 ןעז ָאד עלַא ךייא ריא טנעק טציא
 .הריפכ ןופ ןעקנַאדעג יד םיא וצ ןעמוק סע ןענַאוונופ
 : טנייה ענייז דייר יד עלַא רָאנ ךיז טנָאמרעד
 .םידש רַאפ ,תוחור רַאפ ןקערש טינ ךיז ףרַאד ןעמ,
 ,ןבעל סָאד זיא דרע רעד ףיוא עטסעב סָאד,
 ,טפַאשביל יד זיא דרע רעד ףיוא עטסנעש ספבזד ,
 ?טקיניײּפרַאפ ןבעל סָאד עלַא ןבָאה סָאװרַאפ,
 "? טסואימרַאפ טפַאשביל יד עלַא ןבזה סָאװרַאפ ,
 -- .רֹע טָאה טדערעג שוריפב ָא-יױזַא

 עלַא
 .ןיוש גונעג ,ןיוש גונעג

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 ,ןָאט הבושת ןייז וליפא : ךייא גָאז ךיא סָאװ טרעה ןוא
 ,ןטסַאפ ןייז ,ךיז ץרַאה ןיא ןגָאלש ןייז וליפא
 ,טָאג וצ הליפת עקידוז ןוא עסייה ןייז
 -- ,רעטומ רעקיליהד רעד רַאפ ינק יד ףיוא ןייטש ןייז
 -- רעטומ רעד וצ טינ ןוא ,טדנעוועג רעפַאשַאב םוצ טינ זיא
 --- טרָאד יז טסייה יװ -- ריא רַאפ רע טינק סָאד

 רַאלעבַא
 -- זיאולעה זיא ןעמָאנ רעקיטכיל ריא

 ,רעדמערפ רעד ךיױא ,עלַא ,ןירַא טמוק יר;צגערג רעטָאפ

 .םיא רַאפ ךיז ןגיינ

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 .ףיוא ךיז בייה .ָאד זיא רעטָאפ רעקי"לייה רעד

 רַאלעבַא

 טימ ךיז טלעטש ןוא ,טרַאּפשעגנָא טציז .ףיױא םױק ךיז טבייה

 יא גנוגנערטשנָא
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 ירָאגערג רעטָאפ

 רעד ןעוו .ןעיײג יז .ןײגסױרַא ןלָאז עלַא -- טייצ ַא טכזאמ

 פָא םיא רע טלעטש ,ייברַאפ םיא טײג רעדמערפ

 -- -- .ךיא עז -- רעדמערפ ַא

 ךַאנַאמ רעטייווצ
 :רעקיליײה רעטָאפ ,רעמוטש ַא ןוא רעביוט ַא
 -- טמוק רע ריטסַאנָאמ ןכלעוו ןופ
 .םביא ייב ןייגרעד טינ ןעמ ןעק סָאד

 ירָאגערג רעטָאפ
 ?ןדנוא טימ ָאד רע זיא ןנצ ןעוו וןפ

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 ףעמוקעג טכַאנרַאפ טנייה טשרע

 ירָאגערג רעטָאפ

 ?לעצ ןיא ָאד רע טוט סאו

 ךַאנָאמ רעטייווצ

 ,רעהַא ןײרַא ןעמעלַא טימ זדנוא טימ
 .רעקיטייז ַא ןוא רעליטש ַא

 ירָאגערג רעטָאפ

 ןרערט ןגיוא ענייז ןיא עז ךיא

 ךַאנָאמ רעטייווצ
 -- .ןָאט הליפת ןיא טייצ עצנַאג יד טלַאה רע

 ,דנפנַאכָאנ ןּפיל יד טימ טרעטסילפ ןוא טייטש רע

 ירָאגערג רעטָאפ

 :ּפָאק סנדמערפ סעד ףיוא טנעה ענייז ףױרַא טגייל

 .ןייו טינ --- ,רעניימ ןוז ,וטסנייוו סָאװ

 :ןרַאלעבַא וצ .ּפָא ע-לַא .ןײגסױרַא ןלָאז עלַא ןכייצ ַא טכַאמ

 ףייטש טינ טסנעק וד ביוא ,ןציז רעדָא ,ןגיל טסגעמ
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 רַאלעבַא

 .טייטוש ןוא ןָא ךיז טגנערטש

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,ךיז ץעז

 רַאלעּבַא

 .ךיז טצעז

 ירָאגערג רעטָאפ
 ? שטָאכ ןכערברַאפ ןייד וטספיירגַאב

 רַאלעבַא
 ,ץלַא ףיײרגַאב'כ

 ירַָאגערג רעטָאפ

 ָנ ץלַא --- וטסניימ סָאװ

 רַאלעבַא
 טסָאה וד סו ,האנה ןייד וליפא
 .ןקינייּפ ןוא ךימ ןפנארטש ןופ

 ירָאגערג רעטָאפ
 .רימ ןגעק הזעה טימ ץלַא ךָאנ טסדער וד

 רַאלעבַא
 .רעטכערעג רעד ןיב ךיא לייוו

 ירָאגערג רעטָאפ

 -- טכערעג ךיז ןליפ וצ ,שטָאכ לסיבגא ,ףיוא רעה
 ןבעל וצ ריד רעגנירג ןרעו טעוו

 רַאלעבַא
 .רעגנירג ןרעוו לָאז רימ --- טינ ךוז ךיא

 ירָאגערג רעטָאפ
 --- ,ןלייטסיוא ריד ףָארטש עלופ ַא טפרַאדַאב טלָאװ ךיא

 ,ָאד לעצ ןיא ךיד ןרַאּפשרַאפ ץוזדַא : טסייה סָאד

 ,בייל ן"ליוזד ףיוא ריד ןבעג ךָאנ ץימש קיצנַאװצ ַא
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 רַאלעבַא
 ,טיירג זיא בייל ןיימ

 ירָאגערג רעטָאפ
 --- ,צז ךיא ,טיירג קיביײא זיא בייל ןייד
 ,ןטסָאה בייל םענדָאמ ַא

 רַאלעבַא

 ?רעטנעאפ רעד טניימ סָאװ

 | ירָאגערג רעטָאפ
 ,םענייד רַאפ בייל ןרַאפ טינ טרַא ריד --- ןיימ ךיא
 ,ךיא עז ,טינרובנג םיא טסעװעלַאשז וד
 -- :ענעטלָאּפשעצ ַא ילכ פצ טינ טעװעלַאשז ןעמ יו ױזַא
 --  !{ןטלָאּפשעגנָא זיא ףוג ןייד זַא ,ןיוש גנַאל יו
 -- .יאדװַא דלַאב ןיוש רָאי ןצפופ ַא

 רַאלעבַא
 --- .ןָאט ייוו רימ ליוו רעטָאפ רעד

 ירָאנערג רעטָאּפ

 ךיא טלָאװ ,ריד ןָאט ייוו ןלעוו טלָאװ ךיא ןעוו
 .ריד ץימש ןבעג תמא ןַא ףיוא עקַאט ןסייהעג

 רַאלעבַא
 ןסימשעג ךימ רעטָאפ רעד טלאצו רעסעב ןיוש

 .עגיױזַא דייר טימ רימ רעביא טקזוחעג טינ ןוא

 ירַאגערג רעטַאפ

 -- ,טרעקרַאפ .טינ קזוח ךיא
 ;סױרַא ריד טייקסטוג ךיא זייוו סָאד
 ,ךיד טעװענַאשעג טינ טלָאװ ךיא ןעוו
 --- קידנעטש ףיוא ןוא --- רעדיוװ ןיוש ןעוועג טרַאּפשרּפאזפ וטסלָאװ
 --- .שינעגנעפעג רעתמא ןַא ןופ רעסעלש רעטניהדַא
 ,תוסרוקיּפַא טימ "לופ ןענייז ענייד םיבתכ עטצעל יד
 הדירמ רעכעלסעה ,רעקידהּפצוח טימ
 ,טלעוו רעד ןופ רדס שבעד רָאג ןגעקטנַא

 רַאלעבַא
 ?םיבתכ עטצעל עניימ רעטָאפ רעד ןָאק ןענַאװנופ
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 ירָאגערג רעטָאפ
 .ייז ןענייז טָא .ייז בָאה ךיא לייו ? זענַאוװנופ

 .םעזוב ןוכ סיבתכ קַאפ ַא טױרַא טזמענ

 רַאלעבַא
 .גנולפייוצרַאפ ןיא טעב ןרעביא ּפָארַא םינפ ןטימ לַאפ ַא טוט

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,קיטכיזרָאפ טינ ױזַא ןייז טסלָאז וד ,סע טמוק יו
 ריד ייב לעצ ןיא ףיוא-ןביוא ןטלַאה ןוא
 -- ?ןזיאולעה ןופ ווירב ךיוא ןוא ,םיכתכ עניוזסא

 רַאלעבַא
 --= + ךעניימ טָאג ,םיא

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,סָאװ רָאנ ריד ייב לעצ ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 ,ענייד ןכַאז יד טכוזעגמורַא טוג ןוא
 ןענופעג ךיילג ןטייקירעווש ןָא רָאג ןוא
 .זיאו"לעה ןופ ווירב יד ךיוא .ענייד םיבתכ עיינ יד
 -- ? טסעז וד ,ייז ןענייז טָא

 רַאלעבַא
 :ירשעג טימ

 !סע ןָאט וצ טכער ןייק טַאהעג טינ טסָאה
 --- .ןאט סע ףרַאד בנג ַא סָאװ --- טעברַא ןַא

 ירָאגערג רעטַאפ
 ?ױזַא סע וטסדער ןעמעוו וצ

 רַאלעבַא
 ,רעטייוו --- רעטייוו ךימ ףָארטש ןוא םענ ,ונ
 .ךָאד טנעה ענייד .ןיא ןיב ךיא
 .רעטּפשימרַאפ ַא ןוא רענעגנַאפעג ַא ךָאנ ץלַא ךָאד ןיב ךיא
 | ,ןָאט רעטָאפ רעד לאז םיבתכ עניימ טימ
 -- ענערברַאפ ךיילג ייז --- טסולג ץרפאה ןייז רָאנ סָאװ
 טשרע םעדכָאנ ןוא ,ןגָאלקנָא רעדיו ךימ ךעלטנפע יצ
 .ןקינײּפרַאפ טיוט זיב ךימ ןוא ,ייז ןענערברַאּפ
 --- ןרילרַאפ ווירב סעזיאולעה רֹזנ .טיירג ןיב'כ
 .טינ חוכ ןייק ךיא בָאה םעד ףיוא
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 :ינק יד ףיא טלַאפ

 .קירוצ ווירב יד ּפָא רימ ביג ;ָא

 ירָאגערג רעטָאפ
 ? טינ ביוא ןייז טעוו סָאװ ןוא

 רַאלעבַא
 .סיפ ענייד ייב ָאד ןייגסיוא לעוו'כ

 ירָאגערג רעטַאפ
 .קיטיינ טינ .ןייגוצסיוא קיטיינ טינ
 ןעז וצ ךעלרעכעל זיא'ס .ףיוא ייטש

 יורפ ַא וצ עביל עטפפצהרעיוד עקידהנושמ ַאזַא

 -- .ריד וצ יורפ ַא ןופ עביל עקידהנושמ ַאזַא ךיוא ןוא

 ףןעמַאװצ ךעלרעדנאוו ןוא ךעלרעכעל זיא'ס

 ,ווירב סעזיאו"לעה ןיא טקוקעגנײרַא בָאה ךיא

 ,טנערבעג ,םס יװ ,ךימ ט:הד טרָאװ סעדעי ןוא

 ,החיצר טימ ןסָאגעגנָא ןטסיופ עניימ ןוא

 -- .טכוזרעפייא טימ טליפעגנָא רימ ץרַאה'ס ןוא

 רַאלעבַא
 ? סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ

 ? ןןייז קיטכיזרעפייא רעטתאפ רעד טמוק יו

 ?ןעד יז ןעק רעטָאפ רעד

 ירָאגערג רעטָאפ
 .יז ךיא ןעק יאדווא
 .ריד רַאפ ךָאנ רעירפ ןוא ךָאנ רעגנעל ןוא

 רַאלעבַא
 -- .טינ ייטשרַאפ'כ

 ירָאגערג רעטָאפ
 .רָאנ ןענַאד ןופ טינ ךיא ןעק ,רַאלעבתצ ,ךיד ךיוא

 -- לָאמא ,לָאמַא ןופ ךיד ןעק ךיא

 רַאלעבַא
 ?ןענַאװ ןופ ?ןעוו ןופ
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 ירָאגערג רעטָאפ
 --- ,ךיז ןסיוורעד ןופ ןבָאה טינ וטסעװ דיירפ ןייק
 -- יטשרע רָאי ַא ךיא ןיב ריססַאנָאמ ןיא ָאד רעטסטלע רעד

 ןביילב טסעוװ וד ביוא ,ריד רַאפ ןייז רעסעב טעוו

 .רָאי ַא רָאנ ךימ ססנעק וד זַא ,ןייזטסואווַאב ןייד ייב

 רַאלעבַא

 .ךיז ןיא דוס ַא טלַאה ,ךיא עז ,רעטנאפ רעד

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,דוס ַא --- :ךָאנ רערעמ ןוא .דוס ַא ,ָאי ,ונ
 .תוכייש עסיורג ַא ריד טימ טָאה סָאװ

 רַאלעבַא
 ? רימ טימ

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,רָאי ןטצעל ןצנַאג םבעד ןעזעג סינ וטסתאה יצ

 ?ערעדנַא רַאפ רשמ טייקמַאזקרעמפיוא ריד קנעש'כ זַא

 רַאלעבַא
 רעטָאפ רעד לָאז ןוא .רָאפרעד קנַאד ןיימ וצ םענ

 .--- .דוס םעד ןגָאזסױא רימ

 ירַאגערג רעטָאפ

 ךיא ביוא ,ןייז רעסעב רעכיז טעוװ ריד רַאפ
 ; ןסָאלשרַאפ דוס םעד ץרַאה ןיימ ןיא ןטלַאה רעטייוו לע
 .ןגנארט טינ רעמ סע ןָאק ךיא --- ןיײלַא ךיא רָאנ
 ןיילַא טָאג זַא ,רָאנ שרעדנַא טינ
 ןפערט םאד ךיד לָאז ךיא ,טעמתחעגנָא טָאה

 ,תושר ןיימ ןיא םענעבעגעגּפָא ןַא
 .רעטָאפ רעקידנבעג"גנוטכַא ןייד ןייז "לָאז ךיא ןוא

 רַאלעבַא
 .ךייר ענייד ןופ ךרוד ךימ טמענ ארומ ַא

 יײָאנערג רעטָאפ

 ,ריד ףיוא ךָאד ןגווז עלתצ ? ארומ ַא

 ןענייּפ עלַא זַא ,טינ ךיד טקערש ךַאז ןייק זַא
 .ףיױא וטסמענ תונשקע רענעטלַאהעגנייא טימ
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 -- .ןילַא עז'כ --- ,תמא עקַאט זיא סָאד ןוא
 ריטסַאנתאמ וצ ריטסַאנָאמ ןופ רָאי ןצפופ ןיוש
 ןטּפשימרַאפ ַא ןוא ןקידלוש ַא םוא ךיד טּפעלש ןעמ

 | ריטסַאנָאמ וצ ריטסַאנָאמ ןופ ױזַא ךיוא ןוא
 -- .זיאולעה ךיז םוא-טּפעלש ,ענעגנַאפעג ַא יװ ,ןיילַא
 ,ןפָארטשַאב ןיא קידנעטש טעמכ ךיד טלַאה ןעמ
 טסלָאז וד ,ךיד ןעגניווצ טינ ןָאק ךַאז ןייק ןוא
 ,טָאג ןגעק תובשחמ עכעלדעש ענייד ןופ ןגָאזּפָא ךיז
 --- .זיאולעה ךָאנ שינעקנעב רעטײרדרַאפ ןייד ןופ ךיוא ןוא
 ףיוא ןדעיַא טצייר סו ,שינעקנעב ַא
 .טייהיירט ריא טימ ,רעיוד ןוא טייקטנשקערַאפ ריא טימ
 -- .שינעקנעב ןייד ץרַאה סנדעי ןיא סױרַא טפור האנש ַא
 ןבָאהד בי"ל וצ גנַאל ױזַא הּפצוח יא זיא'ס לייוו
 -- .ןעקנעב וצ םיא ךתאנ ױזַא ןוא ,ןשטנעמ ןטייווצ ַא
 --- ,רעבירַא ץלַא טסגָארט --- עז ךיא --- וד ןוא
 ,קרעוו ןייד שַא ףיוא טנערברַאפ סו ,רעייפ יצ
 ,םירבח ענעגייא ןופ ,קלָאפ ןופ טָאּפש יצ
 --- .בייל ןייד ףיוא רעסעמ ַא ןופ ןטינש יצי

 רַאלעבַא
 -- !רעמ סינ דער ,רעסָאפ ,ָא

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,רעטייוו ןוא ךָאנ ןדער אקווד ליוו ךיא ןוא

 - רעסעמ ןגעוו ,ןטינש ןגעוו עקַאט ןוא

 רַאלעבַא
 ךימ גניווצ טינ ,ןיינ ָא ,ןיינ ָא
 עקילָאמַא שינעעשעג עכעלקערש יד
 ,רימ טימ ץלַא וט .טציא ןורכיז ןיא ןפורסורַא
 .גנורעניארעד רעכעלקערש רעד טימ טינ ךימ קינייּפ רָאנ

 + ירָאגערג רעטָאפ
 ,ןזייו ריד רֹנבֹונ ,ךיא ליוו ךיד ןקינייּפ טינ
 ,טלעוו רעד ףיוא החגשה עכעלטעג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא
 ,עקיליײה יד ערעזדנוא סרעטָאפ יד ןקידיײרּפ'ס יו יוזתצ
 ,רעניימ ןוז ,ענייד זרוקפס יד ןבעגפיוא טסלהאז וד ןוא
 ,ןטפַאשקנעב ,ןשינעשזדנָא"לב ענייד עלַא ןוא
 .ןקיאורַאב ךיז ןצרַאה ןייד ןיא ךעלדנע ןוא
 ור-המשנ ,ור -- זיא טלעפ ריד סָאװ לייוו
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 -- ,ןעגנערב ריד טסיירט ַא טציא ךיא לי זיא
 .המשג רעטקיניײּפעגסױא ןייד רַאפ גנולייה ַא

 רַאלעבַא
 -- ,טסיירט ךָאנ סיֹוא עגיימ ןגיוא יד קוק ךיא

 ִז טסיירט יד ,יז זיא ואוו רָאנ

 ירָאגערג רעטָאפ

 טסיירט יד ריד ךיא קעלּפטנַא טָא ,ךיא גנערב טָא

 ,תוהמ ןיימ ריד קעלּפטנַא ךיא סָאװ ,םעד טימ

 -- .,ןבעל ןייד וצ תוכייש ןיימ ךיוא ןוא
 טוג ךיז ןָאמרעד :ריד ךיא גָאז רעבירעד
 ,קירוצ רָאי ןצפופ טימ טכַאנ רענעי ןָא
 --- .גנודנעש ןופ טכַאנ רענעי ןא

 רַאלעבַא
 ; טרעדיושעגפיוא

 -- !רעטָאפ .ָא

 יָאגערג רעטַאפ
 .ךיז ןָאמרעד .טוג ךיז ןָאמרעד
 ,ךיז ייב טעב ןיא ןעוועג ןיוש טסיב וד יו ,טסקנעדעג
 ,ךיט ןייד ןופ ךורבפיוא רעד לָאמַאטימ ןוא
 ,סעקסַאמ ןיא ,רעמינּפ עטלעטשרַאפ טימ ןעגנוי ןוא
 -- .טנעה יד ןיא סרעסעמ טימ

 רַאלעבַא
 !ןטייהלצנייא יד טָא רעטָאט רעד טסייוו ןענַאוװנופ

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,לקנָא סעזיאולעה טָאה טצײרעגנָא ןעגנוי יד

 רַאלעבַא
 .סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,ץ"לַא טינ טסייוו ןוא --- טסייוו וד
 ,סיפ ןוא טנעה ןדנובעג ריד ןבָאה ןעגנוי יד
 רעסעמ ןייז טימ טָאה --- רעריפנָא רעייז --- רענייא ןוא
 ,טקיטולברַאפ ךיד ,טעדנעשעג בייל ןייד
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 -- .זיאולעה ןופ טדיײשעגּפוא קיביײא ףיוא ךיד ןוא

 -- ףגיוא יד ןוז לעטש ,טסליװ וד ביוא ,רעטציא ןוא

 --- .רעריפנָא םעד ןעקרעד ןוא ,ןגיוא יד ןָא לעטש

 רַאלעבַא
 -- וד --- זַא ,טניימ סָאד

 יוָאגערג רעטָאפ
 ,ךיא ןיימ יאדווא
 .ןיב ךיא רעוו ןסיוו טסלָאז וד ,ךיא ליוו יאדווַא

 רַאלעבַא
 !ןייז טינ ןָאק סע

 ירָאגערג רעטָאפ
 ?ןייז ןענָאק טינ סע לָאז סָאװרַאפ
 ?ךעלנײשרַאװ טינ ױזַא סָאד זיא סָאװרַאפ
 ,ריד רַאפ ךעלנײשרַאװ טינ זיא סע ביוא ןוא
 ?םענייק רַאפ ךעלניײשרַאװ טינ ךיוא זיא'ס זַא ,וטסניימ יצ
 ?םירבא עלַא טימ יוזתצ ןרעטיצ וטסמענ סָאװ
 :תמא ןרגבזלק ןוא ןטושּפ ַא סיוא ריד גָאז ךיא
 .ןעוועג ךיא ןיב סָאד --- רעדנעש ןייד --- רעריפנפא רעד

 | רַאלעבַא

 ירָאגערג .טגיל ,ןכָארבעגנעמַאזוצ דרע רעד וצ לֵאפ ַא טוט

 רעד ןופ ןרַאלעבַא ףױא טינ טבייה .קיאור ,רעירפ יו טייטש

 .דרע

 ירָאגערג רעטָאפ
 ? טכירכַאנ רעד ןופ וטסיב טרעטישרעד ױזַא

 .ריד רַאפ ץרַאהד סָאד ייוו רימ טוט'ס יוװ

 .עזיופ

 ?ןרעגלַאװ ךיז ױזַא סָאװ וצ ;ףיוא-ייטש

 ?גנוניוטשרעד .ַאזתצ ,טייקנריױלרַאפ ַאזַא סָאװ וצ

 ? םעלַא םעד ןופ האנה בָאה ךיא זַא ,וטסניימ יצ

 ? קזוח עװַארּפ ךיא זַא ,וטסניימ יצ

 םימזדדר ןופ סיוא-טייג ץרַאה ןיימ זַא ,רימ ביילג ,ָא

 :ייטשרַאפ --- לָאמַאכָאנ --- לייוו ,ריד וצ
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 .החגשה עקיבייא יד זיא סע -- ךיא טינ זיא סע
 ,ןבײהעגנָא ןפָארטש ךיד טתאה סָאװ רעד לייוו
 .רעקידנערַאפ --- רעצעזרפצזפ רעד ןייז ךיוא ףרַאדַאב

 רַאלעבַא

 :סױרַא טלעש ,פָאק םעד ףױא טםייה

 ! ןוילת

 ירָאנערג רעטָאפ

 ,לָאמַאכָאנ סע גָאז ,טינ טכפאמ סע
 ,טציא ןפָארטשַאב טינ ךיד ךיא לעװ םעד רַאפ

 רַאלעבַא
 ! ףָארטשַאב

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,ןייז ןסיו טספרַאד .טציא טינ
 טלָאמעד רעּפרעק ןייד ףיוא לַאפנָא רעד
 רָאנ ,ןרָאװעג טכַאמעג טלעג רַאפ טינ זיא
 ;זיאולעה רעקיטלָאמעד רעד וצ טפַאשביל סיוא

 טבילרַאפ ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןיב ךיא לייוו
 ,דלוש ןיימ טינ ןוא ,זיאולעה ןיא
 ,ךיד אקווד ןבילקעגסיוא טזה זיאולעה סָאװ
 וד סָאװ ,דלוש ןיימ טינ ןוא
 ןעמעלַא ןגעקטנַא טגיזעג ייווצ ןוא סנייא טסָאה
 --- .קיביא ףיוא טּפַאכרתזפ ץרַאה סעזיאולעה ןוא
 ןֶָא טלָאמעד ןופ ןענייז קעװַא רָאי ןצפופ ןיוש
 ,ךַאד ןבלעז ןרעטנוא עדייב ןעייטש רימ --- ?סָאװ ןוא
 ?ןעמעוו ייב ?ואוו זיא ץרַאה סעזיאולעה ןוא
 ? ריד ייב זַא ,רעטציא ךָאנ עקַאט טסניימ וד --- ? ריד ייב
 --- ,ךיד ייב זַא ,תמא עקַאט זיא'ס ביוא ןוא
 ךימ ןעקנַאד יאדווא ךָאד וטספרַאדַאב
 -- ,זיאו"לעהד לייוו ,ךיד ןדנעש ןוא ןקינייּפ רַאפ
 --- יביל רעטציא ךָאנ ךיד טָאה יז ביוא
 .שרעדנַא טינ ,טייקטקיניײּפעג ןייד רַאפ סיוועג ךָאד זיא
 ןקינייּפ ךרוד טָאה סצוװ ,טנאצה יד שטנעב תאט
 ,ןבעגעג ריד טפַאשביל רעסיורג ַא ןופ היכז יד
 -- :ריד וצ טביירש יז סָאװ ,ןביירש סָאד ךָאד ךיא עז טָא
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 רַאלעבַא

242 

 ,רעמָאי ליפוזַא ,יירשעג רענעטלַאהעגנייא ליפיוזַא
 ,טפַאשיירטעג ַאזַא ,דלודעג רענעסיברַאפ ַאזַא

 | ,לרוג ןייד וצ תוירחא ַאזַא
 ,וד ןוא -- ;טולב -- זיא טרָאװ סעדעי ןוא
 -- ?ןוילת ןפור וצ ךימ ךָאנ טסגַאװ וד
 !וטסיב סָאד -- ןוילת רעד
 טפַאשקנעב ןייד ןופ תוילת טסכעלפ
 ,זדלַאה סעזיאולעה רתצפ
 ,הילת ןופ ּפָארַא טיירש יז יו ,ךָאד רעה ךיא
 ;: ריא רַאפ ט"לעטשעגפיוא טסָאה וד סָאװ

 ; ןעיײרפַאב ,ןעװעטַאר יז טסלפאז --- ךיז טעב יז
 ןסעגעגניירַא ךיז טס:ה ,ריּפמַאװ ַא יװ ,וד ןוא
 טײקטרוַאּפשעגניײיא ןייד ןופ לגענ עלַא טימ
 -- .ןעיירפַאב טינ יז טסליוו ןוא ,תוהמ ריא ןיא
 -- ,ןטסגנַא'הילת יד -- עריא ווירב יד --- ייז ןענייז טפצ

 .טינ ייז ףרַאד ךיא

 "עצ ווירב יד .וירב לטניב ;צ סיפ סרַאלעבַא וצ ףרָאװ ַא טיג

 ףרָאװ ַא ךיז טוט רַאלעבַא .ּפָא ירָאגערג רעטָאפ .ךיז ןטיש

 ַא טגיל .,ךיז וצ ייז טהַאש .וירב יד רעביא רעפרעק ןטימ

 .רעטיירדעגפיונוצ

 ,רעקילייה ַא טציא רעטָאפ ַא זיא רעדנעש ןיימ --- רעקינייּפ ןיימ
 | ,המשנ ןיימ ןופ רערעטייל ַא ןוא ךירדמ ַא
 -- :זַא טלָאװעג טָאה החגשה יד זַא ,טגָאז רע
 ּפמול ןדעי וטזתגל סָאװרַאפ ,החגשהד ,רימ רעפטנע א
 טינ וטסגָאז סָאװרתצפ ?ןעמפאנ ןייד ןיא ןדער וצ
 --- ?ןליוו ןייד טײטשַאב סָאװ ןיא סױרַא ןיילַא
 ,גיל'ב ןכלעוו ףיוא "ליד רעד טָא יו ,טסגייווש וד
 ;ךימ ןטיה סָאװ טנעוו יד טָא יו ,טסגייווש וד
 .ןגייוש רעמ טפרַאדַאב טינ וטסלָאװ רעטציא ןוא
 ןייטש וליפא ןעוו ,עגר ַא ןייז ךָאד זומ סע
 ,ןדער ןמענ ןוא ליומ ַא ןענעפע לָאז
 ןריטסעטָארּפ ,ןעיירש --- ןדער רפאנ טינ ןוא
 .טכַאנ יד ןעמערוטשפיוא ןוא ןכערבפיוא ןוא
 --- ,טציא עגר ַאזַא טינ זיא סע ביוא ןוא
 ,קידצ ןופ ןיורק יד ךיז ףיוא טגָארט רעדנעש ןעוו
 --- ,עשר ַא ןופ ןרָאד םעד --- רעטעדנעשעג רעד ןוא
 -- ?ןייטשנפא עגר יד ןָאק שרעדנַא עשז ןעוו זיא



 -- .טגָאז רע סָאװ רע סייוו אמתסמ --- טגָאז רע
 ,ּפמול --- קידצ וד ,טשטנעבעג ייז ָאט --- ױזַא ביוא ןוא
 ,עטקיטולברַאפ יד ענייד רעגניפ יד שוק ךיא
 ,=5טנַאמ ןייד ןופ סעלָאּפ יד ,ענייד טירט יד שוק ךיא
 -- --+ ! רעקיליײה וד טנוה ,רעניימ לרוג --- ןוילת ,ָא
 ,עניילק ,ערַאד -- רעגניפ עניימ ןוא
 ןָאק סָאװ ,טסיופ רעד וצ ןיוש ייוו ןוא ךָא זַא
 !ןעמוקסיורַא עזָאלטכַאמ רעגניפ ענױזַא טפצ ןופ
 ַאזַא רעקיטשינ ַא טסיופ ַא ףיוא הללק ַא
 ןרָאצ ןטקילפעצ ַאזַא ףיוא הל"לק ַא
 !ןרתאצ-לּפירק --- ,רַאלעבַא ,טציא רענייד יו

 ,רַאלעבַא ,ליד ןפיוא רעדנתצנופ ךיז רעדיילש םענ
 ,םירבא ענייד ןּפעלשרעדנַאנופ טכַאנ יד לָאז ןוא

 -- .סּפעש עטקוצרַאפ ַא רעדנַאנופ ףלָאװ ַא טּפעלש'ס יו

 טדער ,זדימ טרעוו .ליד ןרעביא ןטסגנַא ןיא םֹוא ךיז טפרַאװ

 :ןייַלַא ךיז וצ רעטייו טייהרעדימ

 ,ףיוא-יטש ,םוא טינ טבוק ,רַאלעבַא
 .ריד טימ ָאד זיא זיאולעה לייוו ,ףיוא-ייטש
 ;רעגניפ ענייד ןיא ץרַאה ריא טסטלַאה וד
 ,ףור ןייד ףיוא קיבייא ,קיבייא טמוק זיאולעה "לייוו

 ףיא ךיז טצעז רע

 ,עניימ רעגניפ עדימ יד ףיוא הכרב ַא
 ;זיאולעה ןופ ץרַאה ענייר ןוא עקיטכיל'ס ןגָארט סָאװ

 וצ יװ יוזַא טדער ,עיצַאטלַאזקע ןיא טנעה יד סיואיטקערטש

 :ןצעמע

 -- יענעגייא ןיימ ,זיאולעה ,וטסכַאמ סָאװ
 !ױזַא טמעשרַאפ לעווש רעד ייב וטסייטש סָאװ
 -- { עטלגָאװרַאפ ןיימ ,רעטסעוװש ןיימ ,ריד טנוװָא ןטוג
 ,לוטש ןייק ָאטשינ --- עז רָאג ; ריד רַאפ לוטש ַא ךוז ךיא
 ןטעקַאנ םעד טעב ןיימ ףיוא ךיז ץעז ָאט

 ינק יד ףױא ךיז טלעטש רע

 ;טסאג רעדנואוו ןיימ ,זיאולעה ,ריד לָאמַאכזקזנ טנװָא ןטוג
 ,רעווש יוזתצ טסמעטָא וד ,טסיב וד דימ יו

 !וטסמוק ןענַאװנופ .ּפָארַא ןרעדינ ןעלסקַא ענייד ןוא
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 ,ןגעו עקידתונכס ךרוד ןפָאלעג ,סיוא טעז ,טסיב וד
 ןסיר טימ טּפיזעגכרוד ןענייז רעדיי"לק ענייד לייוו
 ,קיטשרָאד טסיב וד --- ,ןקורט ןענייז ענייד ןּפיל יד

 ,רימ ביגרַאפ .קירעגנוה ,אמתרסמ .,ךיוא ןוא
 -- :ןסע ןוא קנַארטעג טימ ךיד ףיוא טינ םענ'כ סָאװ
 ,רעטיב רעסַאװ ןיימ ןוא ,טרַאהד:ןייטש זיא טיורב ןיימ
 ; טקיטולברַאפ ,טצומשרַאפ --- ,טסעז ,סניימ דיילק'ס ןוא
 ?וטסגייוש סָאװ ,זיאוללעה !סע סַאה ךיא --- דיילק-ריזנ ןיימ
 --- ,דיײלק-ענָאנ ןייד ןיא טעטנעּפעג ,ךיא יוװ ,ךיוא טסיב

 -- ,דַײלק-ענָאנ ןייד ךיז ןופ ּפָארַא םענ ,ָא
 .ריד סיפ יד וצ ךיא לַאפ טנצ --- .ּפָארַא םענ ,תצ

 ןעקנוזרתצפ ױזַא טײַטש ,דרע רעד וצ ּפָאק סעד ּפָארַא טזָאל רע

 רַאלעבַא .ךַאנָאמ רעטשרע רעד ןיײרַא טמוק סע .קידנעינק

 .ןעמוקניירַא ןייז טינ טרעה

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .רעדורב ,טציא ינק טינ
 ןגיל טפרַאדַאב רעסעב טסלָאװ ,ךַאװש ןוא דימ טסיב

 ףיא םיא טבייה

 ור ,ךיז גייל ,ךיד טעב ךיא

 .קעוַא םיא טגייל רע

 רַאלעבַא
 :טעב םוצ רענעלַאפעגוצ ַא

 ?זיאו"לעה ןופ ןטכירכַאנ ענייד ןענייז סָאװ
 תוזדילש ןייד טריפעגסיוא וטסָאהד יצ
 --- ?'ווירב ןיימ ריא ןבעגרעביא וצ
 ?ריא ןופ ווירב תא טכַארבעג רימ וטסָאה יצ
 .רעכיג רימ לייצרעד

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .טגיױוװזע ,טייהנגעלרַאפ ןיא

 | רַאלעבַא
 ? תוחילש ןייד ןיא ןעגנַאגעג טינ וטסיב יצ
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 ךַאנָאמ רעטשרע
 -- ,טכענ ןוא געט ףניפ :לָאמעלַא יו --- ןוא ,ןעגנַאגעג
 ,טכיירגרעד ריטסַאנָאמ סעזיאולעה ןוא

 רַאלעבַא
 --- ?ןיאולעה ןוא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .טרָאד רעמ ָאטינ זיא יז

 רַאלעבַא
 ?סע טניימ סָאװ

 ךאנָאמ רעטשרע

 זיאולעה .טינרתגג ,הלילח ,טניימ סע
 .ןדנואוושרוזפ טרפבד ןופ טייחרעטכירעגמוא זיא

 רעעזפיוא יד ןוא רעטסעווש יד ןופ רענייק ןוא
 ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו טקרעמַאב טינ טָאה

 רַאלעבַא
 ? ןעשעג זיא'ס זַא ,גנַאל יו

 ךַאנָאמ רעטשרע

 .עכעלטע ןכָאװ ןיוש

 רַאלעבַא
 ןעזעג יז טסָאה וד ןעוו ,לָאמ עטצעל סָאד
 טינ וטסָאה יצ --- ,ווירב ןיימ קידנבעגרעביא ריא
 --- ? ריא ןיא סָאװ סרעדנוזַאב טקרעמַאב
 --- ַאזַא ערעדנוזפאב ַא ורמוא ןַא ,ןיימ ךיא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 -- גט"לייצרעד ןיוש ריד בָאה ךיא

 --- ,לביימש ןוא טייקיאור טימ ךימ טנגעגַאב טאתד יז
 ,קנַארטעג ןוא ןסע רימ טכַארבעג טָאה יז
 ןפָאלש םוצ רימ טנרָאװַאב ץַאלּפ ַא ךיוא ןוא
 רענייא ןייק זַא ,טייקליטש ןוא טייקידריוו טימ ױזַא ץלַא ןוא
 ,ןלַאפנייא ןענעק טינ טלָאװ סענָאנ עלַא ןופ
 --- ,זדנוא ןשיווצ רָאפ טמוק סענעטלַאהַאב סָאװ סעּפע זע:
 ,ריא ןיא טקרעמַאב האי ךיא בָאה רעטיצ ַא ןופ ןכייצ ַא .ָאי .ָא



 ,ווירב ןייד ןָאטעגנײרַא טנַאה ריא ןיא בָאה .ךיא ןעוו

 ןקרַאטש ךיז טנעקעג טינ טננזה יז ןוא
 ,ליומ םוצ ווירְב םעד ױזַא לענש ןגָארטעגוצ ןוא
 טָאה טרעיודעג סָאד רָאנ --- .ןָאטעג שוק ןפרַאש ַא
 קירוצ יז זיא ךיילג --  ,עגר ןייק טינ וליפא
 .לָאמעלַא יו טמַאצעגנייא ,ןטלַאהעגנייא ןרָאװעג

 רַאלעבַא
 | ? ןייז רעטציא רעבָא יז ןומזק ואוו
 זרעטײלַאװרַאפ ןוא רעטסעווש יד טרָאד ןגָאז סָאװ
 --- ,סיוא רימ גָאז ,טינ ךַאז ןייק רימ ןופ טלפאהַאב
 !טבעל יז

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ?ןגערפ וצ סנױזַא ןייא ריד טלַאפ סגלאוו

 ,ןסערעד ץַאלּפ סָאד ריא רשפא זיא'ס

 -יח --- .ןעביפעג ריטסַאנָאמ םעיינ ַא קעווַא יז זיא

 | רַאלעבַא
 .קירוצ טכַארבעג וטסָאה ,סע טסייה .,ווירב ןיימ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .סע זיא טָא

 הרב ַא סםיא טגנַאלרעד

 רעטיױו ףיוא קיטכיזרָאפ ייז ,ןגעווטסעדנופ ,וד ןוא

 טּפיוהרעד ןוא ,םיבתכ ענייד עלַא טימ

 -- 'וירב סעזיאולעה טימ

 לַאלעבַא
 ,גנולפייווצרַאפ ןיא ּפָאק םעד םורָא טמענ

 ,רעדורב ,ָא --- .ןיב ךיא .ןיב ךיא

 .טינ ךימ טַאררַאפ וד שטָאכ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ,ךיד ןביל עלַא ,עלַא לייוו ,ױזַא דער טינ

 | רַאלעבַא

 --- .ןייז סע זומ טּפַאשביל ענדָאמ ַא

 טרינָאיּפש ןעמ ,רימ ןגעקטנַא טצעה ןעמ
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 -- ,טרָאװ סעדעי ןיימ --- ,םעניימ טָארט ןדעיא

 -- .בי"ל ךימ טפאה ןעמ -- ןוא ךימ טגָאלש ןעמ

 -- -- --- טֿפַאשביל ענדָאמ ַא

 .עזיופ

 ?זיאולעה ןייז ןָאק ואוו ,גָאז ,ָא

 ךַאנָאמ רעטשרע

 .ןיילַא ןכוזּפָא ךיז טעוו יז
 ,הילש ַא ןעניפעג סיוועג טעװ יז
 ,טכירכַאנ ַא ךיז ןופ ריד ןקישרעביא ןוא

 רַאלעבַא
 רעבָא --- ,טרָאװ-טסיירט ןייד רַאפ ריד קנַאדַא

 -- .רערעמ ןטרַאװ וצ טינ חוכ ןייק בָאה ךיא
 ,סיוא'ןעייג עניימ תוחוכ עטצעל יד
 .רעדורב ,ןעמגצזוצ לַאפ ךיא

 .ורבנעמַאװצ ןיא רעדינַא טלַאפ רע

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .רעדורב ןיימ ,קרַאטש ייז

 רַאלעבַא
 .ךימ ךיא ןיב רעטציא רתזנ ,ןייז לעוו'כ
 .ןפָאלש ןוואורּפ לעוו'כ .ךיז וצ ןייג טסנעק

 ךַאנָאמ רעטשרע

 :ךיז וצ

 -- ? ןזתאלרעביא ָאד ןײלַא םיא ןעמ ןָאק יװ

 רעד יב טייטש  .ךַאנָאמ רעמוטש רעד ןיירַא ךיז טכילש סע

 :ןעמוטשש םוצ ,טיירפרעד ךַאנָאמ רעטשרע .טנַאװ

 -- ?ןבעג גנוטכַא !ןייז ָאד טסליוװ

 רעמוטש

 טמוק ןכַאנָאמ ?דנחמ עצנתעג ַא .ָאי ףױא ּפָאק ןטימ ט-לקָאש
 .למוט טימ ןיירַא
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 ךַאנָאמ רעטשרע
 !רעדירב ,למוט ַאזַא סָאװ וצ

 ןכַאנָאמ
 .ןעמוקנירַא געמ ןעמ --- טגָאזעג טָאה רעטָאפ רעד

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ?רעדירב ,החמש  ַאזַא עשזיסָאװ וצ

 ןכַאנָאמ
 ןענופעג םיא ייב טָאה רעטָאפ רעד ,טגָאז ןעמ
 --- ,וירב-עביל טימ קַאּפ ןצנַאג ַא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ? ןופרעד סָאװ זיא

 ןכַאנָאמ
 --- .ןענעייל ייז ןייז םינלעב ךיוא ןטלָאװ רימ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 טייצ יד טציא טינ -- סױרַא טייג ,ךייא טעב ךיא

 -- .רעדירב ,קזוח ןוא סנצּפש רַאפ

 :טביילב סָאװ ,ןעמוטש םוצ .םױרַא ןעמעלַא טפוטש

 ,םיא טימ ָאד ןביי"לב לתנוזז רעצעמע זַא ,טוג זיא'ס

 .רעטעּפש ךָאנ ןעמוקוצ לעו'כ .טשרע טנוװָא בייהנתצ זיא'ס

 : רַאלעבַא וצ

 ? רעדורב ,טספָאלש וד

 רַאלעבַא
 ןגױא עטכַאמרַאפ טימ ןגיוצעגסיוא טגיל

 ךַאנָאמ רעטשרע

 :ןעמוטש םוצ

 ,ױזַא טוג זיא'ס .טּפָאלש רע

 .ּפָא

 : רעמוטש
 ,טכיזעג ןייז ףיױא גנַאל טקוק ,רַאלעבַא ןופ סנּפָאקוצ ךיז טלעטש
 :ןרעטסילפ ,ןדער טמענ ןוא ,ךעלעמַאּפ ךיז טגיינ

 -- ,רךערעייט ,רעניימ רעביל ,רַאלעבַא
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 רַאלעבַא
 :ןגיוא יד קידנענעפע טינ

 ?ךיא רעה עמיטש סנעמעו ? ָאד זיא רעוו

 רעמוטש
 ןגיוא ענייד ןפע ,רַאלעבתצ ,ףיוא-ייטש

 רַאלעבַא
 -- .ץרַאה ןיימ ךרוד טמענ לוק רעסיז ַא

 | רעמוטש
 ןייֿפ ןיא רענעגנַאגעגפיוא ,וד שטנעמ ןיימ

 .ןעמוקעג ןיב ךיא .ָאד ןיב'כ

 רַאלעבַא
 .רעביא ךיז טייר טינ ,ןיימ םולח ,ָא

 רעמוטש
 ,םו"לח ןייק טינ זיא'ס
 -- .,ךימ עזרעד ןוא ענייד ןעמערב יד ףיוא-בייה
 ,סעצנָאװ ןוא דרָאב טימ טלעטשרַאפ זיא םינּפ ןיימ
 ,טייקמוטש רעקידרעװילג טימ --- לוק ןיימ

 ;לטיק ןשירענעמ טימ --- ףוג ןיימ
 ןרַאפעג רועישדןהא ךרוד ,לגָאװ ןגנַאל ךרוד
 -- .ףךעקיזַא ריד וצ ךיז ךיא בָאה ןסירעגכרודַא
 ,רַאלעבַא ,ףיוא-ייטש

 רַאלעבַא
 :ןגױא יד טנפע

 --- ! זיאולעה



 יווצ ךליב

 ,.לקניוו ןיא טייטע זיאולעה .טגיל רַאלעבַא .טכַאנ רעד ןיא טעפשע

 רַאלעבַא
 ,סיפ יד ףיוא ןדנוטש ןיוש טסייטש וד
 ןטנב:בנָא טינ ץַאלּפ ןייק ריד וליפא ןעק'כ ןוא
 ,ךיז ןצעז וצ

 זיאולעה
 ךיד ןעז ןופ יו רערעמ רימ טוט סע
 ,םעד ןופ יו ,ןגיל רעטערב עטרַאה ףיוא
 -- .ךיז ןצעז וצ ואוו טינ בָאה'כ סָאװ
 ,םעד ןגעוו ןדער טינ ףרַאד ןעמ
 ,טומ ךיז ףפגש ךיא יװ ,ךָאד טסעז --- לייוו
 .ןסיירפיוא טינ "לָאז סע ,ץרַאה סָאד םַאצ ןוא

 רַאלעבַא
 .טעב ןופ גערב ןפיוא ךיז ץעז ,םוק

 זיאולעה
 עגר רעדעי וצ ןוא ,ןפָא זיא ריט יד
 טוג טינ ןייז סעוװ --- ,ןעמוקניײרַא רעוו ןעק

 ,ךיא ןיב רעייגכרוד רעדמערפ ַא --- ;סניימ ןציז סָאד
 .טנַאװ רעד ייב טייטש סָאװ ,רערעדנַאװו רעמוטש ַא

 רַאלעבַא
 ?םענייד ןיא ריטסַאנָאמ ןיא ריד ךיז טבעל יו ,לייצרעד

 זיאולעה
 -- .:טכעלש זיא רימ זַא ,ריד ןגתפאז ךיז םעש ךיא

 ?רענייד ןגעקטנַא טייקטכעלש ןיימ זיא סָאװ לייוו
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 ,ךיד טפָארטש ןעמ סָאװ ,ןפעצרטש יד-טָא ןגעקטנַא
 ,קוק ןוא ייטש ךיא .טְפָא ץנַאג ,סיוא טזייוו
 .תמא זיא ץלַא זַא ,ןיילַא ךיז טינ ביילג ןוא

 רַאלעבַא

 ,טינ ןעמ טפָאוטש שטָאכ ךיד סָאװ טוג ךָאנ

 זיאולעה

 ױזַא טינ רָאנ ,לָאמַא ךיוא ךימ טפפארטש ןעמ
 ךתמוד ןיב ךיא לייוו ,ךיד יו קידתוירזכַא
 ,ריטסַאנָאמ ןיא קיליוויירפ ןעמוקעג
 .רעטּפשמרַאפ ַא יו ךָאנ טנכעררַאפ ץלַא טסיב וד ןוא

 רַאלעבַא

 ,ןגעווטסעדנופ ,זיאולעה ,ךיא ייטשרַאפ
 ,ןייז רערעווש ךגאנ לָאמַא ףרַאדַאב ריד זַא
 ; ךיז טרַאּפשרַאפ קיליוויירפ לייוו ,עקַאט רַאפרעד

 לָאמַא טסיירט ַא טָאה רעטרַאּפשרַאפ-דלַאװגרעביא רעד
 .רעפָארטש ןגעק זָאלטכַאמ זיא רע סָאװ ,םעד ןיא

 זיאולעה

 --- :עניימ ןגעק ןדייל ענייד רענעלק ןכַאמ טסליוװ
 .ריד קנַאד ךיא --- ,טייקלדייא ןייד ייטשרַאפ'כ
 לייצרעד ,טינ רענעלקרַאפ ,טינ סע וט רָאנ
 ,ריּפש ךיא .רימ תמא ןצנַאג טבעד
 --- .ךיד טימ רָאפ טמוק סעכעלקערש סעּפע זַא
 --: ,טריּפשעג ווירב ענייד ךרוד ךיוא סע בָאה ךיא
 ,ןייּפ טימ פו: -טייג ווירב ענייד ןיא טרָאװ סעדעיֵא

 רַאלעבַא
 ,טריפשעג זַא ךיא בָאה ווירב ענייד ךיוא

 --- ויֹוֹזַא ךיוא רעטציא ייז ריּפש ןוא

 -- ,טנעה עניימ ןיא ייז ךיא טלַאה טא ,ייז ןענייז טָא

 .הירב ענייד רַאֿפ ריד ןיב ךיא רַאבקנַאד יו

 זיאולעה

 -- ןרָאװעג טסיב וד רַאד יו :טָאג .ָא

 -- ,טסיב וד טקילפעצ ןוא ןגָאלשעצ יוװ ןוא
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 :ןץיױועג ןקיטש ןיא

 ןקערטשסיוא טינ טנעה עניימ וליפתצ ןעק ךיא
 .ןעמענמורַא ךיד ןוא

 רַאלעבַא
 ,טציא ייו טינ ךַָאז ןייק טוט רימ
 רימ ןיא טגניז טע ,טרעקרַאפ --- ,ָאד טסיב וד זַא

 -- לָאמַאכָאנ טעב'פ .רבא רעדעיֵא
 ןבע"ל ןייד ןופ םיטרּפ עלַא ןסיוו ליוו'כ

 זיאולעה
 ,ךיז ןגעוו ןדער וצ רימ רַאפ טייצ יד טציא טינ
 -- .ןרעה לע ךיא ןוא וד דער

 רַאלעבַא
 ,טנַאה ןייד ןרירנָא ליוו'כ

 ויאולעה
 גנולצולּפ ןפאק עקיטכיזרָאפ ןייק טינ עגר ןייא

 ךיד ןוא ,זדנוא רעדיוו ןסייררעדנַאנופ
 .ןריפרעד ערעברַאה ןפָארטש וצ

 רַאלעבַא
 ,ערערעווש ןשינעלגָאװ וצ --- ךיד ןוא

 זיאולעה
 .ערערעווש ןשינעלגָאװ ןייק רעמ ןיוש גתגטינ

 רַאלעבַא
 .ערעברַאה ןפָארטש ןייק ךיוא רערעמ ןיוש ָאטינ

 זיאולעה

 .רַאלעבַא ,קרַאטש יז

 רַאלעבַא

 :ךלודעגמוא ןופ ידו טימ .ּפָאק םעד ןיירַא טבָארג

 .םוא ךימ טגנערב טײקרַאטש יד ,טָאג ,ָא
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 זיאולעה

 :םיא וצ וצ-שייג

 : לָאמוט:כָאנ ךיד טעב ךיא ,ןגעווטסעדנופ
 ,קרַאטש ייז

 רַאלעבַא

 :טנַאהד ריא טמענ

 .שטָאכ עגר ןייא ףיוא םינּפ ןייד ןעז ליוו'כ

 זיאולעה
 ,טינ סע טעב .ָא

 רַאלעבא
 .טכיזעג ןתמא ןייד ןעז ליוו'כ

 זיאולעה
 רימ ןלעוװ טלָאמעד ,רעקרַאטש ןרעוו טסעוו

 .ץץעגרע דלַאװ ןיא ךיז ןענַאדנופ ןענעכנגסױרַא

 רַאלעבַא
 .ךימ ךָאד טיה ןעמ ?ןייז ךע"לגעמ סע ןָאק יװ

 זיאולעה
 .טציא ךיוא ריט רעטניהַא רעוו טינ טייטש יצ ,טסייוו סעוו

 .קירוצ טמוק ,סױרַא טקוק ,ריט יד טנפע

 ,ץעגרע דלַאװ ןיא ןּפַאכסױרַא ךיז ןענַאדנופ

 ,ימ ןיימ ןדנעוונתצ ןיוש ךיא לע םעד ףיוא

 ןריפכרוד סע לעװ ךיא

 רַאלעבַא
 ,ענדָאמ יו ,טרָאפ רָאנ ;יאולעה ,ריד קנַאד תא

 -- ,ָאד זיא ןיאולעה -- ,ךעלביילג טינ טעמכ
 ,םינּפ ריא ןקעדפיוא טינ רימ רַאפ ןָאק ןוא
 -- .טעב ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא גיל ,רעזָאלטכַאמ ַא ,ךיא ןוא

 םעד ןיא ,טעב ןופ ּפָארַא לו ,טעפמיא טימ ףיוא ךיז טבייה

 ןעגנורפשעגּפָא זיא זיאו-?עה .ךַאנָאמ רעטשרע רעד ןיירַא טמוק

 ,רעדינַא קירוצ טלַאפ רַאלעבַא .ט"יצ ןיא
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 ךַאנָאמ רעטשרע
 ?רעדורב ,ךיז וטסליפ יוװ

 רַאלעבַא
 .ור ךיא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 !טינ ריד סרעטש רעדמערפ רעד

 רַאלעבַא
 .ךימ טקיאורַאב =ליטשיןגייווש ןייז --- ,טרעקרַאפ

 - ךַאנָאמ רעטשרע
 .ךיד ןעז ןעמוק דלפאב טעװ רעטָאפ רעד

 רַאלעבַא
 ? סָאװ וצ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .טינרָאג רעמ -- ןעז ךיד

 , רַאלעבַא
 .טציא ןעז וצ םיא ךעלנייפ זיא רימ ןוא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .דיר ענייד טימ קיטכיזרָאט ייז

 רַאלעבַא
 .טציא ןעז וצ םיא ךעלנייּפ זיא רימ יו ,ןײלַא טסייוו רע

 ךןַאנָאמ רעטשרע

 ? וטסניימ סתבוו

 רַאלעבַא
 ,ןֿפָא ןוא רָאלק ץלַא טציא זיא רימ רַאפ
 .רעמ ןבָאה טינ טייקיטכיזרפנפ ןייק ףרַאד'כ ןוא

 | ,ץרַאה סנדעי ןיא ןײרַא ןָאק ךיא
 --- ,ץרַאה ןיימ ןיא ןיײירַא ןָאק רעדעי ןוא
 ,םענייק רַאפ רעמ טינ ךיוא ךיא בזה ארומ ןוא
 .רימ רַאפ רעמ ארומ ןייק טָאה רענייק ןוא
 .רימ ףױא טור םבולש ןופ טכיל סָאד
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 ךַאנָאמ רעטשרע
 ,טציא ליומ ןייד ןופ ןרעה וצ טיירפ ךימ
 .םולש ןופ טכיל סָאד ריד ףיוא טור'ס זַא

 רַאלעבַא
 .םולש ןטצעל ןופ טכיל סָאד
 ,ןרעזדנוא רעטננצפ םעד גָאז ייג

 :ןבָאה ארומ טינ רימ רַאפ רע ףרַאד טנייה זתצ
 טנייה םיא ךיא "לעוו טסיופ ערפבגד ןיימ
 --- ,ףוצרּפ ןכערפ ןייז ןיא ןרַאּפש טינ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 !רעדורב ,דייר עניױזַא

 רַאלעבַא
 :ןיוש ךרודַא זיא הליפת:טנווָא יד

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .גנַאל ןיוש

 רַאלעבַא
 .הליפת:טנווָא יד טלעפרַאפ טנייהד בָאה ךיא ןוא

 ךַאנָאמ רעטשרע
 .ןלעפרַאֿפ ןעמ ןעק הליפת ַא

 רַאלעבַא
 .ןיירַא סכַאנ ןיא יז ןגָארטרעבירַא ןָאק ןעמ

 ךַאנָאמ רעטשרע
 ? ןפאט-הליפת רשפא רעטציא וטסליוו

 רַאלעבַא
 .ָאי

 םיא טפלעה ךַאנָאמ רעטשרע .טעב ןופ ןיגרעטנורַא טמענ

 ףױא טעב ןבעל לקניוו ןיא ךיז טלעטשש רַאלעבַא .ןײגרעטנורַא

 -רַאפ וא ףײטש טייטש ,לקניוו ןטיױוצ הא ןיא זיאולעה .ינק יד

 .ןסָאלע
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 ךַאנָאמ רעטשרע
 ןײלַא ךיז טימ ןייז ןזָאל רעדיוו ךיד ךיא ?לעוװ

 ,פל

 זיאולעה
 .ןייז ןפרַאד רימ קיטכיזרָאפ יװ .,ןיוש וטסעז טציא

 רַאלעבַא
 יעז ךיא ,עז ךיא
 :טנַאװ רעד ייב ןגיוצעגסיוא רעדיוװ ןיוש טסייטש וד

 .ךרוד רָאנ טייג סָאװ ,רערעדנַאװ רעמוטש ַא

 רערעדנַאװ ןעמוטש םוצ ןָאט הליפת לעװ ךיא ןוא

 ןעמענמורַא טינ ךיד ןָאק ךיא
 ;טכיזעג ןיא ךיד ןעז טינ ךיוא ןוא
 ,טנַאה ןיימ --- טרפאוו סָאד ןייז לָאז
 ,גיוא ןיימ --- טרָאװ סָאד ןייז לָאז

 -- ,זיאולעה וצ ףור ךיא ,טָאג רעקידעבעל ,רעפעשַאב

 --- ,טָאג ןיימ ,ריד וצ ךיוא סגאזד זיא אלימב

 .טנַאװ רעד ייב טייטש סָאװ ,רערעדנַאװ רעמוטש ןיימ

 ןיאולעה
 :ןָאט) ןבלעז ןיא

 .ןעמוקעג ריד וצ ןיב ךיא ,לוק ןייד רעה ךיא

 .ךיא םענרַאפ ץרַאה ןייד טימ םענייאניא לוק ןייד

 ןגפבזוו לָאז ךיא זַא ,ןײלַא ךיא ןיב רעוו רָאנ
 טסליוװ ןוא טסגנַאלרַאפ וד יװ ןייז ןענעק וצ

 עניימ סעציײלּפ עכַאװש יד --- ? ןייז לתאז ךיא זַא

 ,ןדיי"ל יד קידנגייווש ןוא םוטש ןגָארטרַאפ
 --- ,ןגָארטרעביא וצ סיוא-טמוק ןיילַא רימ סָאװ
 ,ןדייל ענייד ןגָארטרַאפ ךיא לָאז יוװ רָאנ
 ? קידנגייוש ןעמענרַאפ ןבעל ןייד ךיא ןָאק יו

 ,טייהרעקידתוירחא טלעװ יד טינ ךיא יירשרַאפ סתצוורַאפ

 ןדעי ןופ ץרַאה סָאד ןרעטיצפיוא טינ ךַאמ ןוא

 ,ךיא בעל עטליטשרפצפ ַא -- ?לרוג ןקידמירוסי ןייד טימ

 ,טייקנגיוצעגקירוצ ןוא טייקליטש ןיימ ןיא עטמעשרַאפ ַא

 גָאט ןקידנעמוק םעד ןיא עטביילגעגנייא ןַא
 ךיז ןיא גָארט ךיא ןוא ,ןוחצינ ןייד ןופ |

 --- .גָאט ןקידנעמוק םעד ןופ ןלַארטש יד
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 :ּפַאכ ַא ךיז טיג

 ,.ליפיוזַא דער'כ סלאוו ,רערעייט ,רימ בכיגרַאפ

 רַאלעבַא

 .עניימ רעטסעווש .,רעטייוו דער

 זיאולעה

 ןשטנעמ ןטייוצ א וצ הליפת טוט שטנעמ ַא

 -- -- היד וצ ךיא יו

 רַאלעבַא

 -- ריד וצ ךיא ןוא

 זיאולעה
 שטנעמ ןופ יו רערעמ זיא שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ןָאט-הליפת סָאד

 ,ןקיטולב סָאװ יווצ :טניימ שטנעמ וצ שטנעמ לייוו
 ;טקיטו"לב סָאװ רָאנ רענייא : טניימ טָאג וצ שטנעמ ןוא

 ןעזעג ךיא בָאה ןוז סטהאג ןופ רעיורט םעד
 ןעניר לָאז טולב זַא ,ךיא בָאה ןעזעג טינ רָאנ
 -- .רעטָאפ םעד טאג ןופ בייל שכענופ
 --- ,ריד וצ טציא ,רעפעשַאב ,ןָאט-הליפת טינ ליוו ךיא
 --= .ר?אלעבַא םעניימ ןַאמ םוצ ןָאט-הליפזר ליוו'כ

 רַאלעבַא

 :ליד םוצ ּפָאק ןטימ טקניז

 ? םענייד ןַאמ םוצ

 :יירשעגסיוא ןטלפייווצרַאפ טימ

 !זיאולעגדד

 !ןַאמ ךימ טספור וד

 ?יאולטה

 ,טכענ עלַא ןיא --- ,ױזַא ךיד ךיא ףור יאדווַא

 --- ,רעקיבייא ןיימ ,ןַאמ ןיימ טסיב וד .געט עלַא ןיא

 -- .ףוג ןיא ןַאמ ןיימ

 ,טָאג וצ
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 רַאלעבַא

 : טרעטיצעגפיוא

 -- -- טינ ןָאמרעד םעניימ ףוג םעד

 -- -= -- ףלעוו וצ ,טניה וצ טרעהעג ףוג ןיימ

 זיאולעה
 ןדער ױזַא ריד רעוורַאפ'כ

 רַאלעבַא
 ?גנודנעש ןופ סכַאנ ענעי ןסעגרַאֿפ ןעד וטסָאה יצ

 זיאולעה
 .ןסעגרפמזפ טינ בָאה'כ

 רַאלעבַא
 ?ןטעדנעשעג ַא וצ ןתצט-ה"ליפת ךָאנ ץלַא וטסליװ יצ

 זיאולעה
 .ירעטעדנעשעג ַא וצ ןָאט-הליפת טסליוװ וד יוװ ױזַא

 רַאלעבַא
 !טעדנעשעג ךיוא טסיב וד יצ

 זיאולעה
 .ןיב ךיא

 רַאלעבַא
 ? ןעמעוו ןופ

 זיאולעה
 .ןיילַא ךיז ןופ

 רַאלעבַא
 ? סָאװרַאפ

 זיאולעה
 .וד יוו ןייז וצ

 רַאלעבַא
 ,ןטכַארט ךיא לָאז יצ ? דייר ענייד ןעניימ סָאװ
 ו טגײלעגפױרַא טנַאה ַא ףוג ןייד ףיוא טסזה ןיײלַא וד זַא
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 זיאולעה
 .טעב ךיא .גערפ טינ

 רַאלעכַא
 ,ץלַא רימ לייצרעד

 זיאולעה
 .טציא טינ

 רַאלעבַא
 .ריד וצ עניימ טנעה יד קערטש ךיא

 זיאולעה
 ,ריד וצ --- ךיא ןוא

 רַאלעבַא
 .ןעקניז עניימ תוחוכ יד

 זיאולעה
 .ןעקניז תוזרדוכ עניימ ךיוא

 רַאלעבא

 .קראטש ןיז טחמ וד .קרַאטש ייז ,ןייג ,ָא

 -- :טסיב וד --- ,טזומ ןד

 --- אן ןובג טימ ריד ןוֿפ סמָאוטש סע

 זיאזלעה

 ,ןעמוקעג ריד וצ ךיא ןיב שינעלגָאװ ןופ = -
 ;קעװפצ קירוצ ךיא לעוװ שינעלגָאװ ןיא
 ןריטסַאנָאמ ןופ טנעוו עטלַאק עדמערפ ןיא
 רעייפ סתאד טיהעג ,וד יו ,ךיא בָאה
 ,טייקט"לייורעדרעסיוא ןייד ןיא ןביולג ןופ
 -- .רעניימ ןיא ךיוא ןוא

 רַאלעבַא
 ָ!עשיריטסַאנָאמ יד טנעוו עטלַאק יד טנייפ ייז בָאה ךיא

 זיאולעה

 ןפורעג ךיא בָאה טנעוו עטלַאק עלַא ךרוד
 ןעמוק ןלָאז ייז ,טלעו רעד ןופ תוחוכ עקידרעייפ יד
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 --- ,רַאלעבַא ,ריד ןיא ךיז ןטפעהַאב

 --- ,טייקטלייװרעדסיוא ןייד ריד ןגפגרט ןפלעה ןלָאז ןוא
 ,ןצנַאגניא טקישעג ריד ךיא בָאה ףליה ןיימ ןוא
 :טרעגָאמרַאפ טסורב ןיימ ןופ טייקלופ יד בָאהד ךיא
 ןרעגַאב טינ רענייק ךימ לָאז סע ידכ
 ; ןרירַאב ךימ ןלעו טינ לָאז רענייק ןוא
 ,רָאה עגנַאל עניימ ןטינשעגּפָא בהאה'כ
 ,קידלודעג ןוא קיאור ,רעסעמ ןב"לעז ןטימ ןוא

 :ןעגנַאז ּפָא טדיינש ןעמ יװ ,ןרָאי עניימ ןטינשעג
 -- .ןברַאג ןיא ףיוא ןעמ טדניב ןעגנתאז יד
 ןרתאי עניימ ןדנובעגפיונוצ ךיא בָאה ױזַא
 ריד וצ טציא ייז טכַארבעג ןוא ,ןברַאג עלופ ןיא
 ,טײהרענעדָאלעגנָא ןעלסקַא עניימ ףיוא
 ,רעגעלעג ןייד ףיוא ןטײרּפשסױא ייז טסלָאז וד
 -- .טעב ןיימעג ןייד ןכַאמ רעכייוו ןוא
 ,ןברַאג יד סיוא גייל ,רַאלעבַא ,םענ ,ָא
 --- ,ןקוק לעװ ןוא לקניוו ןיא ןייטש לעװ ךיא ןוא
 ,טייז רעד ייב טייטש סָאװ ,רערעדנַאװ רעמוטש ַא

 .עזיופ

 .קירוצ טעב ןפיוא ךיז גייל ,ןעינק ןופ ףיוא-ייטש

 רַאלעבַא
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 -- -- .רעטייוו ןעינק ליוו'כ
 ,רימ ןבעל עטדײשעגּפָא ןרָאי ליפיוזַא
 לָאמ עצרוק רהצנ ייווצ ןרָאי עלַא יד ןיא ןוא

 .ילגאמ עטירד סָאד --- טציא ןוא .ךיז טנגעגַאב

 ,טנייוועג --- לָאמ עטשרע סָאד
 ןגיושעג -- לָאמ עטייווצ סָאד
 | .לָאמ עטירד סָאד טציא ןוא
 ?לָאמ עטירד סד טָא ןטײטַאב לָאז סָאװ
 !ןדנוא וצ ךיז טרעטנעענ סָאװ ,טמוק ספצוו
 ? בוט"םוי ןופ ןעמוקנָא סָאד רימ ןרעה יצ

 -- -- ?עטצעל סָאד לָאמ עטירד סָאד זיא יצ

 ,רימ וצ ךיז רעטנעענרעד ,זיאולעה ,ָא

 ,םינּפ ןייד ּפָא קעד

 -- -- .סארומ עלפא רעביא רעבירַא טערט ןוא

 ,ףוג ןיימ ןופ ךימ זיילרעד



 זיאולעה
 ! םיא טימ ןָאט סגאוו

 רַאלעבַא
 ,םיא עגרהרעד

 זיאולעה
 1ןפאט טלָאמעד ףוג ןיימ טימ ךיא לָאז סָאװ ןוא

 רַאלעבַא
 ,ךיז ןיא ךימ ןגָארט טסעװ
 ןעניז רעד ןייז טעוװו סָאד ןוא
 ןבעל טינ שטנעמ ַא רָאט רעדנוזַאב
 ;ןטייווצ ןיא ןזיילפיוא ךיז זומ רענייא ןוא
 ,דרע-עמַאמ ןיימ ייז --- ןרָאװעג בייוו ןיימ טינ טסיב
 ,ךיז ןיא ןײרַא ,דרע-עמַאמ יד יװ ,ךימ שבענ ןוא
 .ןעקנירטסיוא ךימ וטסלָאז יױזַא ,ןייוו סיוא-טקנירט ןעמ יוװ ןוא
 -- .שרעדנַא סעּפע ןעקנירט לעװ ךיא ןוא
 -- -- -- .רעסעמ ַא ךיוא ןוא ךיז ייב םס ךיא בָאה טָא
 ,ןאט סע ןײלַא טכַארטעג לנזמ "ליפיוו בָאה'כ
 ,ריד וצ ליפעג-טכילפ סיוא ןָאטעג טינ ןוא
 ,ךלודעג ןיימ ןיא טרַאנעגּפָא ןביילב טינ טסלָאז וד
 ; טסייג ןיימ ןופ טייקרָאלק ןיא ןוא תוירחא ןיימ ןיא
 ,ריד ףיוא קידנטרַאװ ,רעביא ץלַא גָארט ךיא
 טלָאוװ כ ןוא ,טציא ןעמוק טינ טסלָאװ וד ביוא ןוא
 --- ןטרַאװ טפרַאדַאב ןרָאי עגנתאל ךָאנ ריד ףיוא
 ,ריד ןיא טייקרעכיז טימ טרַאוװעג טלָאװ ךיא
 ןעמוקעג טסיב וד צד וטסיב רעטציא ןוא
 ינק יד ףיוא ךיא ייטש טתֹצ :טיירג ןיב ךיא ןוא
 --= +טרַאװ ןוא

 זיאולעה
 .טנַאו רעד וצ םינפ ןטימ וצ טלַאפ טניױטשרעד

 רַאלעבַא

 ,טקעדרַאפ ייס יװ ייס זיא'ס --- ,טכיזעג סָאד טינ קעדרַאפ
 ,יװ ייס ךיד ןעעז ןגיוא עניימ ןוא
 -- +ןעז ךיד ליווכ יוװ ױזַא ךיד ןעעז יז
 .עפייר ַא ,ענעסקַאװעגסיױא ןַא ,עטמולחעגסיוא ןַא



 : טעב ןוא ריד וצ ףורַא-קוק ךיא
 --- ,ןליוו ןיימ סיוא ריפ

 זיאולעה
 רעד וצ ןפיול קיטסַאה טמענ .טרָא ריא ןופ סיר ַא ךיז טיג

 ,ריט

 רַאלעבַא
 :קערש טימ

 ? וטספיול ןיהואוו

 זיאולעה
 .ריד ןופ ףױלטנַא'כ

 רַאלעבַא
 ,טיג ךימ זגאלרַאפ

 זיאולעה
 .טינ רערעמ ךימ טספרַאד וד

 רַאלעבַא
 ,זיאולעה ,ָא

 זיאולעה
 ,טינ חוכ ןייק רעמ ריד טיג טפַאשביל ןיימ

 רַאלעבַא
 .ךימ ייטשרַאפ

 ויאולעה
 ,טוג ךיד ײטשרַאפ'כ

 .רעווש ריד זיא'ס ;וטסליװ גנואיירפתצב

 .ןעניז ןיא ךיז רָאנ טציא וטסָאה טייקרעווש ןייד ןיא ןוא

 בעל ןייד ןעמענוצ לָאז ךיא זַא ,טסליוו וד

 ,וד לגניי רעביל ,ָא --- ,ךיז ןיא סע ןגָארט ןוא
 ,ייֵס יוװ ייס סע גָארט'כ ,טינ וטסעז יצ

 -- .ןגָארט סע לעװ ןוא ,טציא סע גָארט ,ןגָארטעג

 קעװַא לַאפ'כ זַא ,טינ וטסעז יצ ךיוא ןוא

 .לָאמַא ןיי"לַא ךיז ןופ טסַאל רעד רעטנוא עדימ ַא

 ? סנבעל ייוצ ןגָארטרעד ךיא לע יו טנייה
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 רַאלעבַא
 .רימ ןופ קעװַא ייג טינ

 זיאולעח

 :רעטנורַא ףפהצק ,ץַאלּפ ריא וצ קירוצ

 ,ךימ םביגרַאפ

 רַאלעבַא
 ,טייצ רעד ןיא גנובעגרַאפ טסטעב וד

 -- ןסטעב סע ףרַאד רתג ךיא ןעוו

 | | זיאולעה
 ?רעסעמ ןוא םס םעד -- ךיז טימ ָאד סע טסָאה וד

 רַאלעבַא
 .קידנעטש ךיז טימ סע גָארט ךיא

 זיאולעה
 -- .קעװַא רימ סע ביג

 .עזיוּפ

 ,טעב ךיא

 רַאלעבַא

 טקערטוש ,עלעשעלפ ַא ןוא רעסעמ ַא םעזװב ןופ סױרַא טמענ

 .יאולעה וצ סיא סע

 /  זיאולעח
 .רעניימ רעדורב .,קנַאדַא

 רַאלעבַא
 ? םעד טימ ןַאט וטסעוו סָאװ

 זיאולעה
 ,ןפרַאװסױרַא

 רַאלעמַא
 ,טציא ךימ רעה ָאט

 -- .ןלייצרעד ריד סעּפע ליוו'כ



 זיאולעה
 .לייצרעד ,רעה ךיא

 רַאלעבַא
 ,ריד וצ ווירב עניימ ןיא ןיוש ךיא בָאה לָאמ ןייא טינ
 טנָאמרעד טיײהרעטלעטשרַאפ ןוא ןצרוק ןיא
 ,ןײלַא ךיז טימ ריפ ךיא סָאװ ,ןטיירטש יד
 ךיא זומ רעטציא רעבָא ;לרוג ןיימ טימ ןוא
 ףעז טסלָאז וד ןוא ,ןייז ןפָא ןצנַאגניא
 ;ןפרַאװסױרַא טינ ןעמ ףרַאד רעסעמ ןוא םס זַא
 ןרעה וצ ןעמוקסיוא ריד טעוװ רעדיוו ןוא

 --= --= -- גנודנעש ןופ טכפשנ רענעי ןופ ןעגנַאלקּפתצ יד

 זיאולעה
 טציא טינ ןָאמרעד --- ,ןילַא ךיז וצ טוג ייז ,רערעייט ,ָא

 -- ך- טכַאנ רענעי ןופ קערש יד

 רַאלעבַא
 --- גטנָאמרעד ןיילַא ךיז ןופ טרעוו סע --- ןָאמרעד ךיא טינ
 ןײלַא טלייצרעד טינ לָאמניײק ,בגא ,ךזנ ךיא בָאה ריד רַאפ
 .טכַאנ רענעי ןופ ליורג םעד ןוא תמא שבעד
 ךימ טביירט סָאװ ,הביס רעדנַא ןַא ָאד זיא טציא ןוא

 -- ןלייצרעד ןוא ןדער וצ

 זיאולעה
 ?ןעניימ סע לָאז ספאוו

 רַאלעבַא
 .גנַאל ןדער לעוװ'כ .ךימ רעהד --- ךיד טעב ךיא

 זיאולעח
 ,דער .,ןרעה לעוו'כ

 | רַאלעבַא
 הריתס ַא ריִמ ןיא טבעל'ס זַא ,ךָא זייווניילק ןופ

 ;םעניימ רעּפרעק ןוא םעניימ טסייג ןשיווצ

 :ןדעי ןיא ָאד זיא ףוג ןוא טסייג ןשיווצ הריתס תצא

 ,םענייז טסייג ןיא טייקרעכיז ןייק טינ טָאה שטנעמ רעד

 טייקרעכיז עסיורג ַא רע טָאה רעכָא רַאפרעד

 טנַאּפש רע ןוא ,םענייז ןיא ףוג ןיא
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 ,ורע רעד רעביא טירט עשירעגיז עקרַאטש טימ
 .טירט ענייז רעטנוא ןגעו יד ךיז ןעדיוה'ס ןוא
 ,ךיז טרעּפכורפ ןוא טקנירט ןוא טסע רע
 ,רעבָא ,ךימ --- .האנה ןיילַא ךיז ןופ טָאה ןוא

 ;ןט"לָאשרַאֿפ רעצעמע טָאה ,סיוא טזייוו
 טליפעג ,טרעקרַאפ ,ךיא בָאה ןָא זייווניילק ןופ
 ,םעניימ ןיא טסייג ןיא טייקרעכיז עקרפצטש ַא
 .ףוג ןיא טייקרעכיז ןייק טיג ןיוש ראג ןוא
 ,קיטכיל ןוא רימ רַאפ ןעװעג רָאלק זיא טסייג ןיימ

 .םיא ףרַאד ךיא סָאװ ףיוא טסואוועג בהזה'כ ןוא
 ,טלעוו רענעפָא רעד וצ ךימ טריפעג טָאה רע
 -- ,שינעטגעקרעד טָאג ןוא --- רוטַאנ --- שטנעמ ֹוצ
 לּבכש ןסיורג ךרוד ןוא --- ,לכש ןסיורג םוצ
 ,תולווע ןוא ןתועט ןוא ןעגנולכיורטש יד ךיא בָאה ןעזעג
 -- {ןעיײגַאב שטנעמ ןוא -- רוטַאנ -- טָאג סָאװ
 ןרערט ןוא ,טייקמערָא ןוא ,ןעזעג ןייּפ בונזח'כ
 ,ז"רועשר ןוא טײקשערַאנ עשירעביולגרעבָא ןוא
 ןליוו םתא ךיז ןיא טעוועדפצהעג בָאה'כ ןוא
 ,ןעיײרפַאב טלעװו יד ןייּפ ןופ ןוא תולווע ןופ
 --- סנייא ןרעוו לָאז טסייג ןוא ףוג ןוא
 ןעוועג רימ זיא טרעשַאב טינ רָאנ --- .סנייא רעטניזַאב
 -- :ןכעלקריװרַאֿפ וצ םעניימ םולח םעד
 טייהנגעלרַאפ רע"לעקנוט ַאזַא סעּפע ןיא

 -- .:ףֹוג רענעגייא ןיימ ךימ טָאה טכַארבעגנײרַא
 ,חטש םצע רעד ,סיפ יד ,עניימ טנעה יד
 ,םיור ןיא טמענרַאפ ףוג סָאװ
 ןֶא זייוודניק ןופ טנַאעג ףיט בָאה'כ

 ,ןָאט וצ סָאװ רעּפרעק ןיימ טימ טינ סייוו'כ זַא
 ,םיא ףרַאד ךיא זַא עלופ ןייק טייקרעכיז ןייק טַאהעג טינ ןוא
 ,לוק םענעגייא ןיא קערש ? טריּפשרעד בָאה ךיא
 ,טייקירעביא ןַא ,טנעה יד ןיא טייקכעלרעכעל ַא
 ; טייקטרעּפמולעגמוא ןיא ּפָא ייז קַאה ןוא םענ שטָאכ
 ,ךיז טכודעג רימ טָאה ,ץלַא ןופ רעמ ןוא
 -- ,ןגיוא ןוא ליומ ,םינּפ ןיימ ךעלרעכעל זיא
 ,סואימ טינ ךיוא ןוא טנוזעג ןעוועג ךיא ןיב דתצרג ןוא
 --- --= -י- ,ןייׂש ןליפא --- ערעדנַא ןופ דייר יד טיול ןוא

 .עזיופ

 ןציז ךיא געלפ עמַאמ-עטַאט טימ שיט םייב

 ךיא םענ ָא-טָא זַא ,ליפעג ַא ןבָאה ןוא
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 ,סױרַא ףוג םענעגייא ןופ סיר ַאזַא ךיז ביג ןוא
 | ,םיא ןופ פז ךיז דייש ןוא
 ,ךיוה ןוא טייוו ץעגרע ךיז קעװַא גָארט ןוא

 --- { םיא וצ קירוצ רעמ טינ םוק ןוא
  ,ןשטרַאט טביילב שיט םייב ,ףוג רעד ,רע ןוא
 = -- -- .ןעשעג זיא סעּפע זַא ,טינ ךיז טּפשנכ רענייק ןוא

 ןסע םייב ױזַא טָא ךיא ץיז לָאמנייא ןוא
 ,ןעגנילשּפָארַא םענ ןוא "ליומ םוצ גרַאוװנסע סָאד גָארט ןוא
 ,רעיורט ןפרַאש ַאזַא ךיא ליפרעד לָאמַאטימ ןוא
 ,ןסע ןיא גנוקידיײלַאב ןוא הּפרח ןימ ַאזַא
 ,ןעגנילש ןופ גנַאלק םבעד ןיא רעמָאיעג ַאזַא
 ,םירבא יד ןופ גנוטסולג רעד ןיא טייקירעדינ ַא
 -- -- { שינעלּפַאצ רעקידשהיח ןוא טייקענדעשז רעייז ןיא
 ,סיעכהל וצ ףיוא יו יוזתצ ,םעדכָאנ ךיילג ןוא
 ,ןײלַא ךיז רעביא המקנ ַא יװ ױזַא
 ךיז רעביא לַאפנָא ןַא ךיא בזה טליפרעד
 ,תוואת עדנילב ,עקידנגָאנ ,ענדָאמ ןופ
 -- :סרעגנוה טנזיױט -- סרעגנוה עקידנעיצ ענױזַא
 רעליימ ןביז טנפעעגפיוא טפאה רימ ןיא דילג סעדעיַא
 ;ךורבסיוא ןטעוװעד"ליוועצ ,ןטעילוהדעצ ַא ןיא
 --- ,ןזעוו ץנַאג ןיימ טּפַאכעגמורַא טָאה םערוטש ַא
 --- ןעלגילפ ,ןעלבָאנש ,לגענ ןופ עיגרָא ןַא
 עניימ ןגיוא יד ייברַאפ ךיז ןבָאה'ס ןוא
 . == רעבייל עצנַאג תונחמ ןגָארט ןעמונעג
 -- ןעיורפ עלַא ןופ רעמינּפ יד ןוא רעבייל יד
 -- .ןעוו ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעיורפ עלַא ,עלַא ןופ
 -- .,עטעקַאנ רעבייל יד ,ענעפָא רעבייל יד
 ןסירעג ךיז ןבָאה ןעלגילפ ,ןעלבָאנש עלַא ןוא
 -- {רעביײ"ל ןופ שינעפיט רעד ןיא ןעקניזוצניירַא
 ,שינרעטצניפ ַא -- טּפַאכעגמורַא ךימ טנננה טייקלקנוט ַא

 רעוו ךיא זַא ,טלָאמעד ןרָאװעג רָא"לק רימ זיא'ס ןוא
 לגנַארעג ןרעטיב ַא ףיוא טּפשמרַאפ

 --- ,סרעגנוה עדנילב ןופ שינרעטצניפ רעד טָא טימ

 -- -- --- גףֹוג םענעגייא ןיימ ןופ סרעגנוה עלַא טימ

 ןפָאלטנתצ .ןיב .ךיא .--- הי זיי ייד ידי ייד היה

 -- .;ןיירַא דלַאװ ןיא ,ןיירַא דלעפ ןיא בוטש ןופ

 ןייועג סיורג ןיא טרָאד ןגעלעגּפָא ןוא

 ןעגנַאגעג םייהַא קירוצ ךָאנרעד ;טכַאנ רעפיט זיב
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 .ןעוועג ליטש זיא בוטש ןיא --- .בוטש ןיא ןיײרַא
 --- ,ןעקנוזרַאפ ןעוועג ץלַא זיא ףָאלש ןיא
 ,טכיל-הנב"ל ןטעיַאטרַאפ ןיא ןוא ףָאלש ןיא
 --- ,טסיזמוא רָאנ .ןפָאלש טגיײלעגרעדינַא ךיוא ךיז בָאה ךיא
 ןעמוקעג טינ זיא רימ וצ ףנמצלש רעד
 ,לָאמתגטימ .ןגיוא יד טימ טעשזדנָאלבעגמורַא בזה ךיא
 ,ןגיוא יד רַאפ סקיבײל סעּפע רימ גָאלש ַא טיג סע
 ריט רענעפָא רעד ךרוד ךיא רעהרעד ךרָאש ַאזַא סעּפע ןוא
 -- עמַאמ-עטַאט ןפָאלש סע ואוו ,רעמיצ ןופ
 ּפילכ ַאזַא ,רעטסילפעג-ןייוועג ַאזַא
 ,רעיוא ןיימ וצ רעמיצ םענופ ךיז טגָארטרעד
 םעדכָאנ ךיילג ןוא --- ,שוק ַא רָאג רשפא יצ
 -- ,רעמָאיעג ןתמא ןַא ןופ סיירפיוא ןַא
 ,קיבײל-טעקַאנ --- ,רעמָאיעג רעקיבייא סעמםגמ ןיימ

 --- -- -- .ׁש--ש--ש :טגרָאװ ,ךיא רעה ,עטַאט ןוא
 ,רעגעלעג ןיא םינּפ ןיימ ןיירַא בָארג ךיא
 :עז ןוא ףיוא רעדיוו ךיז בייה ךיא
 -- !טעב ןייז ףיוא רעדעי ,עמַאמ-עטַאט ןציז סע
 ,ןפוג עקידנגייווש ייווצ ,עטרעווילגעגנייא ייווצ
 ,ערַאד ,עגנַאל עניױזַא סיפ רָאּפ ייווצ ןוא
 -- .געטנ"לע ענױזַא ,עטעקַאנ ענױזַא

 ךיז ןעלבמָאב ייז ןוא ,רעטנורַא ךיז ןעגנעה ייז

 = --- --- .טכיל"הנבל ןיא עקידנענייוו ןוא עטזָאלרהצוורַאפ
 --- !ןגיוא עניימ ןופ בייל סָאד וצ-טמענ ---
 ןָאטעג-גנורּפש ַא ריט רעד וצ ןוא ,ןעירשעגסױרַא ךיא בָאה
 === חח- == רעמ ןעמוקעג טינ ןיוש קירוצ --- ןוא ,ןפָאלעגסיורפ

 ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא ןפָאלעג ןיב ךיא
 ,ףוג ןופ רעצ םעד טליפעג רעמ ןוא רעמ ןוא
 -- :רעדילג עטמַאלפעצ ענעגייא עניימ ןופ ךָארב םעד
 ןגתגרטעג ךָאנרעד ךיא בָאה רעצ ןקידרעייפ םעד טָא ןוא
 -- {ןיירַא טלעוו רעסיורג ןיא ,ןײרַא גָאט ןיא
 ךיז טיירגעג ,טרידוטשעג ,טנרעלעג בָאהד ךיא
 --- רימ רעטניהדַא ןוא ,רעריפ ַא ,רעקידיײרּפ ַא ןייז וצ
 ,רעכעלקילג-טינ גת ,רעטמירקעגסױאיסָאװטע ןַא
 -- רעקיטייז ַא ,ןילַא ךיז ןופ רענעטלָאּפשעגּפנא ןַא
 .ףוג ןיימ טירט ייב טירט ןעגנַאגעגכָאנ זיא

 ,טייקיאייוצ רעד טָא ןיא ןעוועג רימ זיא טוג טינ
 ;טייהנייא ןגעוו ךיא בָאה טמולזדעג טכענ יד ןיא ןוא
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 ,לָאמנייא ,ךיא בזה ןרָאי עשירעדניק יד רָאג ןיא
 ,רעטלע ןופ טללעטשעג ןיימ םולח ןיא ןעזעג
 ,החמש ןוא טכיל ןיא םענעקנוטעגנייא ןַא
 .רעיוט ןטלַארּפעגפױא ןַא ןיא ןטקערטשעגסיוא ןַא
 -- .,רעיוט ןופ סױרַא-טערט ןוא טפארט ַא ךַאמ ךיא
 ,סטייווצ ַא ט'לַאטשעג ַא ןגעקטנַא ןָא רימ טמוק'ס טשרע
 ,ןזדלַאה ךימ טמענ ןוא רימ ףיוא ףױרַא-טלַאפ ןוא
 ,סיוא ךימ טיצ ןוא ,דרע רעד ףיוא ךימ קעוופ:-טגייל ןוא
 רימ רעבירַא סיוא ךיז ןיילַא טיצ ןוא
 ,ףוג םבענעטעמַאס ןוא ןקיטכיל ַאזַא טימ
 -- ,רימ ןיא ןײרַא-טגנירד ןוא ןײרַא-טקוק ןוא
 -- (וד ,ןעוועג וטסיב סָאד)
 --- ,ריא רעביא ןוא דרע רעד ףיוא סָאװ ץלַא יו ריּפש'כ ןוא
 -- ,ןרעטש ,ןכייט ,ןזָארג ,רעמייב יד
 רימ ןיא ןירַא ךיוא ןעגנירד ןוא ךָאנ-ןעוט ייז
 ,ערעייז ןעמָארטש ןוא טכי"ל ,ןעלצרָאװ עלַא טימ
 ,ךיז ןיא ןייֹרַא ץלַא סע םענ ןוא ףוג ןיימ סיוא-קערטש ךיא ןוא

 ,סנייא ןרעוו רימ --- ליפרעד ךיא ןענַאװ זיב
 יגנעל רעצנַאג רעייז ןיא טנעה יד סיוא ךיא יצ טלָאמעד ןוא
 ,סיוא ייז יצ ךיא --- ױזַא סיפ יד ךיוא ןוא
 .(וד ,זיאולעה ,ןעוועג וטסיב סָאד)

 טיילנַאב ךימ טָאה רעשידניק םולח רעד טפ ןוא
 -- ,טלת:מעד ךיוא ןוא ,עניימ ןטייצ עלַא ןיא
 ,גנונעפָאה ַא רימ ןיא זיא ןענַאטשעגפיױא ןוא
 ,רענעטלעז ַא שטנעמ ַא רימ ףיוא טרַאװ ץעגרע זַא
 ,רעצנגעג ַא ,טּפיוהרעד ,ןוא רענייר ַא ,רערעטיױול ַא
 תוחוכ טלמַאז סָאװ ,ירפ ַא -- שטנעמ ַא
 ,רעטומ ,רעטסעװש ,הלכ ,עטבילעג :רימ רַאפ ןייז וצ
 החגשה-שטנעמ ןרעוו רימ רַאפ םעדכָאנ ןוא
 ,ףוג ןיימ טימ לגנַארעג ןרעטיב ןופ ךימ ןזיי-לרעדסיוא ןוא

 ,לָאמניײא טכַאנ ַא ןיא טנפעעג ךיז טָאה ריט ןיימ

 ,ןעמוקעג זיא ,רעטרַאגעג-גנַאל רעד ,שטנעמ רעד --- רע ןוא

 .זיאולעה -- רעטרפבצגעג'גנַאל רעד ,שטנעמ רעד

 .עזיוּפ

 - ? רימ וצ ןעמוקנײרַא לָאמ ןטשרע ןייד טסקנעדעג

 ?ריד וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא בזב:הד ךיא יו ,טסקנעדעג



 --- ,ןטפול רעד ןיא ןעגנַאהעג ייז ןענייז עגר ַא
 וד ןוא --- ,ייווצ רעלטעב עטמעשרַאפ
 ,עניימ טנעה יד טּפַאכעגפיוא טסָאה
 ,זדלַאה ןייד ףיוא טלקיוועגפיורפתא ייז ןוא
 -- ףוג ןייד טרירעגנָא בָאה ךיא רָאנ יו ןוא
 ןָאטעג םָארטש ַא רימ רעביא טָאה טייקיטכיל ַא
 טעשזדנָאלבעג טציא זיב טָאה סָאװ ,םעניימ ףוג ןיא ץלַא ןוא
 ,תוקפס ןיא ןוא טייקדנילב ןיא ,שינעלקַאװ ןיא
 ,ךיז ןיא טייקשימייה ןוא טייקרעכיז טָאה טליפרעד
 -- -----+ןיאולעה :טרעטסילפעג קידנעקנַאד ןבָאה ןּפיל עניימ ןוא

 --- --- --- ךָאנרעד
 --- --- --- ךָאנרעד

 .ןעמוקעג רע זיא

 זיאולעה
 ? רעוו

 רַאלעבַא
 ! רעטָאפ רעד ,רעקינייּפ רעד

 זיאולעה
 ? רעטיאפ רעכלעוו

 רַאלעבַא

 :ךעטיב

 עזרעד ,םענרַאפ ,זיאולעה .ָא
 ,רעסעמ סרעטָאפ ןופ טכי"ל ענייר סָאד
 טולב עצרַאװש סָאד עזרעד ךיוא ןוא
 --- .ירַאלעבַא םעניירמוא ןופ

 זיאולעח

 :"ירשעג טימ

 ! ףיוא-רעה

 רַאלעּבַא
 !ןצנַאט לעו'כ ,ןעמערַאיל לעו'כ .ןרעהפיוא טינ לעוו ךיא
 !ץנַאט ,רַאלעבַא ,ץנַאט ,ָא
 -- טולב ןעמָארטש ןיא טיוט ןגיל ענייד תוואת יד
 !ןעמוקעג ךָאד ןיא ףוג ןייד ןופ הלואג יד
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 ,ריד רעדנעש רעד טכַארבעג טָאהד הלואג יד

 ,רַאלעבַא ,גניז --- ,ןוילת רעד

 -- !ןוילת םוצ גנַאזעג ַא

 זיאולעה
 .ןעמַאזוצ ךערב ךיא

 רַאלעבַא
 .ףוס ןזיב ןרעה וצ קרַאטש  ייז

 .קרַאטש ייז

 זיאולעה
 .ירשעגסיוא ןיימ ביגרַאפ .ןיב ךיא

 רַאלעבַא
 ,ךָאנ טקידנעעג טינ זיא טרָאװ ןיימ

 .ןריפרעד ליוו'כ סָאװ םעד וצ טריפרעד טינ ןוא

 זיאולעה

 .רעה ךיא .ריפרעד

 רַאלעבַא
 ,ליד ַא ףיוא טרעדילשעצ שטנעמ ַא טגיל סע

 ,טציילפרַאפ טולב ןיא ,טקעדעגפיוא זיא בייל ןייז

 ,םיא ףיױא סיפ יד טימ ןצנַאט ןשטנעמ ןוא
 : ןשטנעמ יד ,ןופרעד דימ ןרעוו ייז --- .טולב ןייז ןיא ןוא

 בייל ןסימשעג סָאד ןוא -- ןשטנעמ יד ,קעװַא ךיז ןעדיוה ייז

 ,דרע רעליוה ףיוא ןיילַא טביילברַאפ

 טנערב רעטצנעפ ןפיוא ןוא ; סטקעדעגפיוא ןַא

 -- ,סע טכױלַאב ןוא לטכיל ןסקעוװ ַא
 ּפַא"לק ַא ריט ןיא לָאמַאטימ טיג רעצעמע ןוא
 --- !זיאולעה ןייז 'זומ סָאד --- ,ּפעלק עניד טימ
 וצ ךיז טרַאש ןוא ךיז ןרפנש טמענ ףוג רעד
 -- ,טכַאנ ןיא ןירַא טקוק ,טנפע ןוא ,ריט רעד וצ

 ףיוא-טגנירּפש ףוג רעד .זיאולעה טינ --- ןיינ טשרע

 ,סױא-סַאג --- ןײא-סַאג קעװַא-טנַאּפש ןוא

 ,שביא רעטניהַא ךיז ןסיג ןדַאילס עטיור ןוא

 ,ןדָאילס יד ןופ ןדנוצעגנָא ןרעוו ןסַאג עלַא ןוא
 ףוג רעד ןוא :הפרש ַא טרעוו'ס ןוא
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 ןרעוװ ןלָאװשעגנָא ,ןעיירש טמענ
 ,הפרש רעד ןופ ןעמַאלפ ןיא ךיז ןעלגערּפ ןוא
 ,ןענַאּפש וצ ףיא טינ טרעה ןוא ,טנַאּפש ןוא
 ,ערעסערג ץלפצ טדניצ ןוא ,טדניצ ןוא
 לָאמַאטימ --- : ןעמַאלפ ערעקיטולב ץלַא
 ןײלַא ףוג רעד :ךיז תופרש עלַא ןשעלרַאֿפ
 .שֵא לגרעב א םיא ןופ טביילב סע ןוא רעביא-טנערב
 ,ָאטיג ,ָאטינ ,ָאטינ ץלַא זיא זיאולעה ןוא
 ,טגנאזעג ךיא בָאהד ,זיאולעה ,ייז טשטנעבעג ---
 --- ,טנוזעג ייז ןוא --- ןייז טינ טסלָאז וד ואווַא
 -- :ןעז טינ ןיוש לָאמניק ךימ רעמ טסעוו
 ,ףוג ןייק ןייז טינ רעמ טעװ ףוג ןיימ
 ,ןסָאגעג ױזַא ךיז לָאמנייא טנ:ה טולב ןיימ
 ; ןסָאגעגסױרַא ךיז ןצנַאגניא טָאה'ס זַא
 ריד וצ ,זיאולעה ,עניימ טפפ:שביל יד לעװ ךיא
 .ןגיוװע םענייר ןופ טנעו ןשיווצ ןגָארטקעװַא
 --- ,טפַאשביל ןייד ןגָארטקעװַא ךיוא טסעוו וד ןוא
 ;טינ יז ףרַאד רענייק ואוו ןיהַא --- ,ךיא יוװ ױזַא
 ,רימ ןופ ןייז רערעוװש לָאמ ןעצ טעװ ריד ןוא
 ,ךָאנ ןעילב ןטכער ןיא ט"לַאה ףוג ןייד לייוו
 -- ;רעסעמידיינש ןופ םעט םעד טינ ןצנַאגניא סייוו ןוא
 ,ךיא סָאװ עקיבלעז סתאצד וטסעװ ןָאט רָאנ
 ,ךיד רַאלעבַא יװ ןרַאלעבַא ביל טסָאה וד ביוא

 זיאולעה
 --- .ןָאטעג בָאה ךיא

 רַאלעבַא
 --- .זיאולעה ,סייוו ךיא
 ,ןרָאי ליפיוזתצ ןענייז קעװַא ןָא טלָאמעד ןופ

 ,ןגייווש םענייר ןיא רימ ןבעל עדייב ןוא
 ; ןגייווש ןיימ טרָאװ ןיא ןנְָצ ךיא דיילק לָאמטּפָא ןוא
 .זיאולעה ֹוצ טרָאװ סָאד -- טָאג וצ טרָאװ סנאד
 --- ,ןעקנירט ןופ ןוא ןסע ןופ ּפָא ךיז ט"לַאה ךיא
 ,טיורב וצ ןעוו טינ ןעוו רָאנ וצ ךיז ריר ךיא
 ,סיוא סע דיימ ךיא --- גרַאװנסע רעדנַא ןוא
 ןענעק וצ ידכ ,תויח ןיימ ףיוא רָאנ טלַאה ךיא
 .זיאולעה ןעז קנַאדעג םענעטכיולעגכרוד ןיא
 ןעגנַאג עניימ ןופ ּפָאךכַאל ןשטנעמ ןוא

 ,סגפיוהרעטייש ףיוא קרעוװ עניימ ןענערב ןוא

21 



 -- יֹור עטַאז רעייז ןרעטשעצ דייר עניימ לייוו

 ןײלַא טָאג וליפא זַא ,ןליוו עלַא לייוו
 ; רמוח רעייז ןּפָאטש טימ רָאנ ןעמענרַאפ ךיז לתצז

 ,סע ןָאט וצ ןָא ךיז טָאב לווייט רעד ביוא ןוא

 --- ,טָאג ת וצ לווייט םעד ייז ןבייהרעד

 = יה ד רעטפאפ ַא --- טרעװ ןוילת ַא ,רעקינייּפ ַא

 ,ףמַאק רעצנַאג ןיימ טסיזמוא --- ,זיאולעה ,ָא

 -- -ײ- .טליּפשרַאפ בָאה ךיא

 זיאולעה
 ,טלַאהּפָא ןָא ,רָאללק דער

 רַאלעבַא
 רָאי ןצפופ יד רַאפ ןענייּפ עלַא בָאה'כ

 ,םענייק רַאפ טגפצלקעג טינ ,ןגָארטעגכרודַא

 -- ,ריד וצ ווירב עניימ ןיא ,ריד רַאפ לָאמַא ץוחַא

 גָאלק ןיא ךיוא זת ,טוג ךָאד טסייוו וד --- וד ןוא

 ןענופעג םביא ןוא ,ןיז ַא ךיא בָאה טכוזעג

 ; רעצ ןטשטנעבעג םענעגייא ןייד ךרוד ןוא ריד ךרוד

 -- ךיז טקינייארַאפ טפה גנולפייווצרַאפ טימ גנולפייווצרַאפ

 ןעמוקעגסױרַא םעד ןופ טסיירט עלעה זיא

 ,לעצ ןיימ ןופ רעטצנעפ םייב ןייטש ךיא געלפ לָאמ ןייא טינ

 ,טכיל-הנבל טימ םינּפ ןיימ ןעלקיװמורַא

 ,ןרעטסילפ ןעמָאנ ןייד ױזַא גנַאל-ןדנוטש ןוא

 ,טייהנעקנוזרַאפ ןיא ן"לַאפרעדינַא געלפ'כ ןענַאװ זיב

 וד ךיוא זַא ,ןסיוו ךיא געלפ טלָאמעד ןוא

 ; יוזתצ לעצ ןייד ןיא וטסייטש רעטצנעפ םייב

 ,רימ ןביילג ןעמונעג ךיז טָאה זייווכעלסיב ןוא

 ;רימ ףיוא גנוטכיולפיוא עלופ יד טמוק'ס זַא

 ,גנאד ךָאנ רימ ןיא זיא סָאװ ,עקיפוג לסיב סָאד

 ,שינעטסולג לסיב סָאד ןוא רעגנוה לסיב סָאד

 -- טכַאניגנודנעש רענעי ןופ גנורעניארעד עכעלנייּפ יד ךיוא ןוא

 :לָאמעלַא ףיוא רימ ןופ ןָאטעגּפָא טרעוו

 גנוזיילפיוא עלופ יד --- גנוזיילסיוא יד טמוק'ס ןוא

 .זיאולעה ןופ טלַאטשעג ןרעטיול םענייר ןיא

 ,זיאולעה ,ןריולרַאפ ץלַא זיא טציא ןוא

 טכַאנ רענעי ןופ גנורעניארעד עכעלנייּפ יד

 / וטסקַאװ יז .רימ רעביא רעדיוו טקיטלעוװעג

 ,ןלפאוושעג טרעוו ןוא ךיז תוחדוכ עיינ טימ טיירּפש ןוא

 ,ןטסיירט עלַא רעדנַאנופ-טסייר ןוא
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 גנוצייר רעדליו טימ ךימ ןיא טצעה ןוא
 --- ,גנולפייווצרַאפ ןוא הוואת יד ןוא רעגנוה םעד
 ,טסנעּפשעג גא יװ טציירעגפיוא רעדיוו זיא ףוג ןיימ
 ךולפ ַא יו ,הדירמ ןופ רעמָאיעג ַא יו
 ; ןוילת ןגעקטנַא ,רעקינייּפ ןגעקטנַא
 ,םס ַא טימ ןדנוצעגנָא רעדיוו זיא ףוג ןיימ
 ,המקנ ךָאנ גנוצכעל טימ ןוא האנש טימ
 ;רימ ןיא טנערב חומ ןיימ --- --- דרָאמ ךָאנ
 -- ,ןײלַא ךיז ןופ ,זיאולעה ,ךימ עװעטַאר .ָא
 ןדייב זדנוא טגגה סָאװ ,רעד -- רעדנעש רעד
 ,טקיציירקעצ ןוא קיבייא ףיוא טדיישעצ
 ָאד רעטציא זיא --- קירוצ רָאי ןצפופ טימ
 -- ,רעטערטרַאפ סטָאג ,רעריפ רעד ריטסַאנָאמ ןיא
 -- -- -- {!רעטציא רע זיא רעטָאפ ןיימ

 -ַָאמ ןופ טײלגַאב ירָאגערג רעט?עקפ ןיירַא-טמוק טװנימ רעד ןיא

 .קעוַא טלזקפ רַאלעבַא .ןכַאנ

 ירָאגערג רעטָאפ
 ?רַאלעבַא ,רעניימ ןוז ,וטסכַאמ סָאװ

 רַאלעבא
 ,רעטָאפ ,ור ךיא

 ימרַאנערג רעטַָאפ

 ,זַא טָא ךיד ןעז וצ דיל רימ טוט סע

 ,ףָארטש יד ןרעדנע טינ ןעק'כ רעבָא
 ,ןוז ןיימ ,קסּפ זיא קסּפ לייוו

 ,קילייה זיא קסּפ לייוו

 רַאלעבַא
 ןרעדנע טינ סעב ךיא

 ירָאגערג רעטָאפ

 ןרעדנע רשפא ךיא טלָאװ --- ןטעב טסטלָאװ

 .טרַאװ ןץא טייטש

 רַאלעבַא

 .רעטָאפ ,טיג טעב ךיא
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 ירָאגערג רעטָאפ

 :זיאולעהד וצ

 ? וטסכַאמ סָאװ ,ןוז ןיימ ,וד ןוא

 זיאולעה
 .טגייױוװע ,טרעווי-ק?גרַאפ טייטש

 ירָאגערג רעטָאפ
 ? םיא טימ לעצ ןיא ָאד טָא טייצ עצנַאג יד
 ?המשנ רעקידניז ןייז רַאפ הליפת טסוט
 .טשטנעבעג ייז ןוא ,רעניימ ןוז ,הליפת וט

 פלאק

 זיאולעה
 ןיב ךיא ,טשטנעבעג ןיב ךיא

 -- רעקינייּפ ,ריד ןופ טינ רָאנ

 :ןרַאלעבַא רעביא ךיז טגיינ

 ! רַאלעבַא

 : רַאלעבַא
 .טינ טרעפטנע  .טכַאממוא ןיא יו טיירדעגנעמַאװצ טגיל

 זיאולעה
 .ףיױא ךיז בייה ,רעפטנע .,רַאלעבַא

 1 | רַאלעבַא
 ,זיאולעה ,ןעמַאזוצ-ךערב ךיא

 זיאולעה
 .טזומ וד ,קרַאטש ןייז טזומ וד

 רַאלעבַא
 .רעמ טינ ןָאק ךיא רעבתא ,זומ ךיא

 ,ברַאטש ךיא --- .ץלַא בורח טרעוו'ס

 זיאולעה
 .זָאלרעד טינ לעװ ךיא .ןברַאטש טינ טסעװ וד

 ,טציא ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ףיוא
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 טלָאמעד ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ףיוא
 ,ןזָאלוצ טינ טוט םבעד --- ,קירוצ רתאי ןצפופ טימ

 -- .ןגיזַאב טיוט םעד
 --- .רעטנוא ךיז ביג טינ
 .טרָאװ ַא ,טרָאװ ַא גָאז .ןעמערב יד ףיוא-בייה

 רַאלעבַא
 .טינ טרעפטנע

 זיאולעה
 ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,טָאג ,ָא

 --- רעסעמנוו לסיבָא

 טלםיירט .שיִנרָאג טניפעג .רעמיצ ןרעביא קערש טימ טכוז

 :טרעטנימ ,ןרַאלעבַא

 ! ףיוא-ייטש ,ףיוא-ייטש

 רַאלעבַא
 :ןגיױא יד טנפע

 .זיאולעה ,ךיז קערש טינ

 זיאולעה
 ---. ןבעל טסעװ ,טסבעל וד
 ,טציא טסיב וד יוװ ,טזיילעגפיוא ,טרעווילגרַאפ ױזַא
 ןגעלעג ןיב לתומ ןייא טינ ךיא ךיוא
 ,ןּפיל עטליקרַאפ טימ ןפורעג ךיד ןוא
 ,ןייגכרוד ןגעלפ ן'העש --- .ןעמוקעג טינ טסיב וד ןוא
 ,ןלעטשפיוא ךיז זייווכעלסיב געלפ ךיא ןוא
 ףעמוק לע ךיא :ןגָאז ןוא טנעה יד ןקערטשסיוא ןוא

 רַאלעבַא
 ,זיאולעה ,ריד קנַאד ַא

 זיאולעה
 .טעב ךיא ,ףיוא"-ייטש

 רַאלעבַא
 -- יןרעטנעענ ךיז טיוט ןופ טירט יד רעה ךיא

 ,טרעקרַאפ --- ,ּפָא טינ יירש ,טינ דיימרַאפ

 -- -- ףוס רעד לז ןוא ,רעמ ךָאנ ייז רעטנעענרעד
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 זיאולעה
 !טינ ךָאנ ,ףוס רעד טינ ךָאנ

 ערעזדנוא ןדייל ע"לַא ןופ טפַארק טימ
 -- !ףוס ןגעק ךיז לעטש ךיא
 ,טױט ןרַאפ ךימ קערש'כ לייוו רַאפרעד טינ ןוא

 -- רַאה ןייז טייטש ,רעלעפַאב ַא יװ ,םיא רעטניהא לייוו רָאנ

 ,רַאלעבַא ,ןיינ --- .עשר רעד ,רעקינייּפ רעד

 :ןריפסיוא טינ סנייז לָאמ סָאד טעוװ רעקינייּפ רעד
 זיאולעה עקידהענכה ןוא עליטש יד
 .טיוט ןוא ריד ןשיוװצ ךיז ןלעטש טעוו

 ,רימ ןיא וד ךיוא ביילג ָאט --- ריד ןיא ביילג ךיא

 זדנוא חוכ ןבעג לָאז שינעגעגַאב תעל-תעמ ןייא ןוא

 -- .טנלע ןוא טײקמַאזנייא ןרָאי עגנַאל רַאפ
 --- !8ֹו6 ןקערש ע"לַא ךיא ביירט טָא ,עז ,רַאלעבַא

 --- ! גנורעטש ַא ןייז ןוא ןעמוקנָא ןגַאװ רעוװ לָאז ןוא

 -- .רעמ םענייק רַאפ טינ ארומ ןייק בזה ךיא

 .ריד רַאפ ףיוא םינּפ ןיימ קעד ךיא

 ןטילעגסױא ןַא ,ךיז ןופ שינעלעטשרהקפ סָאד ּפָארַא-טסייר יז

 .ךיז טקעלּפטנַא םינּפ לדייא קיטכיל

 רַאלעבַא
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 רע .םיא ןיא ףיױא-ןעגנירפש םירבא עלַא .טרעטיצעגפיוא

 :טנעה עטקערטשעגסױא טימ רעגעלעג ןופ ךיז טבייה

 -- .עקיטכיל ןיימ ,זיאולעה

 .ריא וצ וציטלַאב



 ירד ךֵליִב

 רענעגייא ריא ןיא זיאולעה םיא ךָאנ .ךַאנָאמ רעטשרע .דלַאװ

 .גנודיילק ןוא טלַאטשעג

 ךַאנָאמ
 ,רענייק ןפערט טינ ךייא רעכיז טעוו ָאד טָא

 רַאלעבַא .רערעיול ןופ גיוא סָאד טינ וליפא
 ,ךלַאװ ןיא ָאד עלַא רעצעלּפ יד טוג סייוו
 --- ןייג ןסייהעג רעהתצ טגאה רע ביוא ןוא

 זיאולעה
 --- .קיאור ןיב ךיא .ארומ טינ בָאה ךיא
 גרָאז ןייד רַאפ ,רעביל רעדורב ,ריד קנַאד ַא
 ,החריט ןייד רַאפ ןוא

 רַאנָאמ
 תודע רעד ןייז וצ רימ רַאפ דיירפ ַא
 דיירפ רעמ ךָאנ ןוא ,שינעגעגַאב רעקיטציא רעייא ןופ
 --- :ןייז ףמוש ַא ךיוא ןוא ,ןפלעהטימ וצ
 דלַאװ ןופ גערב םייב ןייטש לעוו'כ
 ,טינ ךייא טכוז ןעמ יצ ,ןבעג-גנוטכַא ןוא
 ,רוּפש רעייא ףיוא ןּנָצ טינ טמוק ןעמ יצ ןוא

 זיאולעה
 ,ץרַאה ןייד ןיא טייקססוג ליפוזַא

 ךַאנָאמ
 .ביל ןדייב ךייא בָאה ךיא

 זיאולעה
 .ןרערט זיב טריר טייקסטוג ןייד

 (דד



 ךַאנָאמ
 ןרערט ןופ רוּפש רעפרַאש רעד .ןייוו טינ
 ,טכיל ע"לעה סָאד ןרעטצניפרַאפ טינ לָאז
 םינּפ ןייד ןופ טציא סױרַא-טכייל סָאװ
 .שינעלעטשרַאפ ןופ ןטיײרפַאב ןוא ןטקעדעגּפָא םעד

 ,ןגעווטסעדנופ ,דיילק-רענעמ סָאד
 --- רעמָאט לייוו ,טיירגעגנָא ןוא טנעָאנ טלַאהד

 ןיאולעה
 ,ףָאה ןוא רעבָא ביילג ךיא --- --- סע ךיא בָאה טעצ

 ןכיירג טינ רעהַא טעװ רעגלהאפרַאפ םעד ןופ גיוא'ס זַא

 ךַאנָאמ
 יז קיאור -- ןוא ,ףָאה ןוא ביילג ,ָאי

 זיאולעה
 .ןייז ָאד ןיוש טפרַאדַאב טָאה רַאלעבַא

 ךַאנָאמ
 טביא סע טמענ --- ,לסיבַא טנוזעג טינ ךָאנ זיא רע
 ןעמונעג זדנוא טָאה ס יװ ,רעגנעל רעבירעד

 זיאולעה
 .ףוס ןזיב ןיוש טוג ייז --- טוג ױזַא טסיב וד זַא

 ךַאנָאמ
 ?ןגעקטנַא ןייג םיא לָאז ךיא --- טסניימ וד

 זיאולעה

 ָאד ןיוש ךָאד ןיב ךיא --- .רעדורב ,סע ןיימ ךיא

 .ןטרַאװ לע ןוא ןציז ָאד ךיא לעוװ

 ךַאנָאמ
 ,ןגנאזנָא םיא .ןייג ןגעקטנַא ,ױזַא ןָאט לעוו'כ
 .ץַאלּפ ןפיוא ןיוש גנַאל זיא זיאו"לעה זתצ

 יאולעה
 .לז:מעלַא יו טרַאװ ןוא
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 ךַאנָאמ
 רעטרעוו יד לעװ ךיא ,לָאמעלַא יו טרַאװ ןוא
 ,טנוזעג יז .,ךעלטקניּפ ןבעגרעביא םיא

 ,ייז קיאור ןוא ,ףָאה ןוא ,ביילג ןוא

 ,ֿפָא

 : זיאולעה
 -- --- -- לז קיאור ןוא ,ףָאה ןוא ביילג ןוא
 ,קיאור ןיב'כ

 ,טביילגעג ךס ַא ןיוש ךיא בָאה ןביילג ןוא
 ;טּפָאהעג ךס ַא ןיוש ךיא בָאה ןפָאה ןוא
 ןיוש רימ רעטניהַא ךיז טָאה געוו ןייא טינ ןוא
 ךיא סייו רעטציא ןוא .ןיהואוו טסייוו טָאג טמירקרַאפ
 --- גנַאג ןעמורק רעייז ןופ שטנשזכ ןעניז םעד
 טייקמוטש ןיא בָאה'כ טניז ,טכַאנ רענעי ןופ
 --- ,ףוג ןייז ןופ השעמ יד ליומ ןגייא ןייז ןופ ןעמונרַאפ
 ןגעווטסעדנופ ,ןופרעד גנַאל ןיוש סייוו'כ שטָאכ
 ,ץרַאהד ספנד טליורגעגפיוא רעדיוו טרעוו
 ,גנוקינייּפ יד ץלַא ךָאנ טנערב ןּפיל ענייז ףיוא
 --- ,רעייפ סָאד ץלַא ךָאנ טנייוו ןגיוא ענייז ןיא
 ,טו"לב ןיא טסנקרפבזפ ןייז ןופ דוס רעד --- רימ רעביא ןוא
 טרעה ןוא קירוצ רָאי ןצפופ טימ טפירטעג טָאה סָאװ ,טולב ןיא

 -- -- ,ןפירט וצ ףיוא טינ
 ,ןעװעטַאר וצ טינ זיא ענעגנַאגרַאפ'ס
 --- ,ןדנעװּפָא וצ טינ זיא ענעעשעג'ס
 --- .תוירזכא ַאזַא .ףָארטש ליפיוזַא .,ןייּפ ליפוזַא
 -- -- ? ספאוורַאפ ?סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ

 .עזיופ

 ,קידלודעג ייז .טינ ןייוו ,סניימ ץרַאה ,טינ ןייוו ,ָא
 --- ,ןייז טסלפוז וד טנרעלעג ךיד בָאה ךיא יו
 ,םיא רעגַאב ךיא ,םיא טסולג ךיא --- ףוג סרַאלעבַא
 ייז ןענייז סָאװ ,רעגַאב ןוא גנוטסולג רָאנ
 זומ ןעמ --- ? ןכעלדיימרפצפמוא ןופ טכיזעגנָא ןיא
 --- ,ןבָארגַאב ךיז ןיא ךָאנ רעפיט גנוטסולג יד
 ,ּפָארַא סייר ןוא םענ שטָאכ ךיז ןופ טיוה יד
 -- !סױא ןצנַאגניא שעל םינּפ ןופ טכיל סתאד
 ףוס לכ ףוס טסעװ וד זַא ,ףָאה ךיא ,טָאג ,ָא
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 ,ןזייװַאב םיא ןוא ןענעפע ןגיוא סרַאלעבַא

 ,טפַאשבייל ןייז טרעװ טינ ןוא ךעלסעה ןיב ךיא זַא

 -- .רימ בילוצ ןדייל וצ טינ ךיז טניול'ס ןוא

 ,ןייטשייב ןענעק וצ רעמ חוכ רימ ביג ,תצ

 ;ךיז ףיוא רזג ןטסרעװש םעד ןעמעננָא ןענעק וצ

 ,ןיוש ןעמונעג ךיז ףיוא ךיא בָאה רזג םענופ לייט ַא

 --- ,טעװָאקרַאפ ןוא טרעמַאלקרַאפ ךיא בָאה ףוג ןיימ

 -- ,רענייז יו ןעמוקמוא ףרַאד ףוג ןיימ --- ,ױזַא טוג זיא

 -- !:ץלַא ןיא טביא טימ ןייז ךיא ףרַאד ףתוש רעכיילג תצ

 ,רעיורג ךָאנ ּפָאק ןיימ ךַאמ :ךיא טעב טציא

 -- {םינּפ ןיימ רעסואימ ןוא רענעּפמורשעגניײא ןוא

 .טרעדנעעג .עזיופ

 | !דניז ַאזַא !?ךיא דער סאו ,טָאג א

 --- ?גנולפייווצרַאפ ,טייקטרעטיברַאפ טינ סָאד זיא יצ

 ,קיטכיל ,קיטביל ןייז זומ םיִנּפ ןיימ

 זומ רַאלעבַא .דיירפ ןיא ןוא לכיימש ןיא

 ,רעניימ רַאלעבַא --- .קידבוט-םוי ןרעוו טנגעגַאב

 ,דלַאװ .ָא ,וד ןוא -- --- -- ריד ףיוא טרַאװ ךיא

 עניימ דייר עטכעלש יד קעדרַאפ ,ט"לַאהַאב

 .ייז ןופ לָאז סע זפצ ,ןשינעפיט ענייד ןיא

 .ןגָארטרעד טינ םענייק וצ ךיז םזכע ןייק

 זיאלעה .ןטכיולעגפיוא רעבָא ,טכיילבעגסיוא ,רַאלעבַא טמוקיס

 ןיא טנעה .טנעה עטקערטשעגסױא טימ -- םיא ןגעקטנַא טײג

 ערעדנַא יד ףיא ענייא גנַאל ןקוק "יז .ףינוצ ךיז ןעמענ טנעה

 יד ףױא ּפָארַא ךיז טזָאל רַאלעבַא .ןגיווש ןטרעטסײגַאב ןיא

 ינק

 זיאולעה
 .טעב ךיא ,רימ רַאפ ינק טינ

 רַאלעבַא
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 ,גנודיישעצ רָאי ןצפופ ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ
 | ,למיה ןפָא ןַא רעטנוא ריד טימ ןייז וצ
 ,רעמייב טימ רתאנ ,רעטכעוו טימ טינ טלגנירעגמורַא

 סעטסוק ןוא זָארג טימ דרע ןַא ףיוא ןוא
 .ןגייטש טימ ןוא רעסעלש טימ ,טנעוו טימ טינ ןוא
 ןלפבפוצ ןּפיל עניימ טימ טינ ךיא לָאז יו



 ,ערעייט יד ענייד סיפ יד טָא וצ
 -- .דרע רעכעלרעטומ ַא ףיוא ןעייטש סָאװ

 גתרעטסיײגַאב ןיא ןיאולעה .סיפ סעזיאולעה וצ ּפָאק םעד טגינ

 ,ףקקרַא ןילַא טינק

 ןיאולעה

 -- ?"רימ רַאפ טסינק וד ןעו ,קיאור ןייטשנייא ךיא ןָאק יו
 ריטסַאנָאמ ןיא זַא ,ןטלַאהַאב ןעד ךיא ףרַאד יצ
 --- :ןירעינק יד זיאולעה :ןפור עלאצ ךימ
 ןעינק ערעוש סעגר ןיא ריד רַאפ ךָאד ךיא געלפ סָאד
 וד יו ךיוא ןוא ,רימ רַאפ וד יו
 --- ,טפַאשקנעב ןופ עטשלחרַאפ דייר --- תוליפת ןסַאפרַאפ
 ךעלרעדנואוו יװ ,טציא ןוא .ריד וצ ייז ןקיש ןוא
 --- ,רערעטיול ןיימ ,ריד םינּפ ןיא ךיילג ןקוק וצ
 === === == ןרללֿב

 רעד וצ רעדינַא ט-לַאפ ,טייז רעד ןיא גיינ ַא לָאמַאטימ ךי טיג
 .טיירדעגפיונוצ דרע

 רַאלעבא

 ? זיאולעה ,ריד זיא סָאװ

 זיאולעה

 --- .ןרעביפ םירבא עלַא ,טלדניוװשרַאפ ּפָאק רעד

 .טקוצ ףוג רעצנַאג ךיא .ּפָארַא ּפָאק טימ טגיל

 רַאלעבַא

 רעביא רָאנ גָאז ךיא .זיאולעה ןיימ ,קרַאטש ייז
 ,טדערעג רימ וצ טסָאה וד סָאװ ,ענייד רעטרעוו יד
 ,ןגעלעג ךורבנעמַאזוצ ןיא ןיב ךיא ןעוו
 .ןעמַאװצ ךערב טינ ,קר:םנטש יז

 זיאולעה

 ,דלַאב טתא .ןייגרעביא טעוו'ס
 ,רַאלעבַא ,קילג ליפוצ --- .קיטסַאה טגָאלש ץרַאה סָאד

 .םםיא טשוק פיל ענייז וצ ךיז טגיינ יז
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 רַאלעבַא
 ןענייז ענייד ןּפיל יד סיז יװ

 /  היאולעה ;ןגיוא ענייד --- קיטכיל יו
 -- --= -- טסַאגרעדנואוו ןיימ ,ענעטלעז ןיימ

 .ףוג ריא ןעמענמורַא יליוו ,טנעה יד סא טקערטש רע

 זיאולעה
 -- -- רָאנ םינּפ םעד .,רָאנ ןּפיל יד --- ,ןיינ ,ָא

 .טייז ַא ןָא ףוג ןטימ קעוװַא ויסלואוונ;לק ךיז טשיירד

 רַאלעבַא
 ?ףוג ןייד ןרירנָא לָאז ךיא ,טינ טסליוו וד

 זיאולעה
 -- רערעייט ןיימ ,טסולג ךיא ,ליוו ךיא
 ןָא טינ ריר רָאנ

 רַאלעבַא
 ? סָאװרַאפ

 זיאולעה

 ,ליומ ןיימ ,ריד רָאפ טגיל ןפָא םינּפ ןיימ

 -- ןגיוא עניימ ,ןרעטש ןיימ

 .םעניז פתלק םעד טסעפ םורַא ןיילַא טמענ

 רַאלעבַא
 ?ףוג םייב ןרירנָא טינ ךימ ךיוא טסליוו וד

 זיאולעה
 .ףוג ןיז םורָא טמענ

 יףוג ןייד ןָא ךיא ריר טָא

 םיא ךיא שוק טָא ,םורַא םיא ךיא םענ טָא

 -- ףרעטױל םעד ,ןרעייט םעד ףוג םכעד

 .טעב ךיא ,ןּז טינ ריר םעניימ רָאנ

 רַאלעבַא
 .טינ ייטשרפתצפ'כ
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 זיאולעה
 .רעמ טינ גערפ .רעטעּפש ןפיירגַאב טסעוו וד

 רַאלעבַא
 --- רעבָא --- טינ גערפ ךיא ,זיאולעה ,ךיד גלָאפ ךיא

 זיאולעה
 ,ןגָאז וטסליוו ,ךעלדנעטשרַאפ טינ זיא'ס

 רַאלעבַא
 ,ךעלדנעטשרַאפ טינ יאדווא

 זיאולעה
 ,ךעלדנעטשרַאפ טציא זיא ץילַא
 ןרעװ רעטעּפש טעװ --- טונימ רעדו ןיא טציא טינ ביוא ןוא
 רעמייב יד ךרוד ןופ ןוז יד .ץלַא ךעלדנעטשרַאפ
 ;רעקיאור טייקסטוג טימ ,זדנוא החמש טימ טסירגַאב
 טכיל עצנַאג'ס ןוא ,דלַאב ןיוש טייגרַאפ גָאט רעד
 -- .זדנוא רעביא סיוא-טיירּפש ןוא רע טלמַאזרַאפ

 רַאלעבַא
 -- .רימ ןופ סעּפע טסטלַאהַאב

 ןיאולעה
 ?רעביל ,ןטלַאהםגב ריד ןופ ןעד ךיא ןָאק סָאװ

 רַאלעבַא
 -- -- -- ,טינ סייוו ךיא ,זיאולעה ,טינ סייוו ךיא
 טייצ טָאה גיוא רעזדנוא רעדייא ךָאנ ,טָאג ,תכא
 ,גונעג ןקוקנָא ןטייווצ ןטימ רענייא ךיז
 ןרעיול עצײלּפ רעד רעטניה ךיא ריּפש ןיוש
 ,דײשּפָא ןופ שטייב יד

 :דחּפ טימ ןעמונעגכרוד

 ,זיאולעה ,זיאולעה

 .רימ טימ ייז ,ךימ ץיש ,ךימ טלַאהַאב

 זיאולעה
 ,רַאלעבַא ,ריד טימ ןיב ךיא
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 רַאלעבַא
 .רימ ןופ ּפתצ ךיז וט טינ

 זיאולעה
 .םוטעמוא .,קיבייא ענייד ןיב'כ

 רַאלעבַא
 .םוטעמוא ,קיבייא גנודיישעצ

 זיאולעה
 -- .ךיז גָאלק טינ

 .עקיבײא יד ,עתמא יד .זדנוא רעביא זיא ןוז יד

 .ןגָאז ריא סָאד רימָא"ל ָאט --- ,ייווצ רעדניק !עריא ןענייז רימ

 ,ערעזדנוא רעטומ עטוג ,ָא ,ןוז ,ָא

 ,טכיל ןייד ןיא ךיז ןןעמערַאװ ענייד רעדניק ייווצ

 -- ,רעדניק עטקנעבעגסיוא ייווצ ,עטקיניײּפעגסױא ייווצ

 ,ןייגרַאפ טינ ךיז לייא ןוא זדנוא וצ טוג ייז

 .רעטעּפש לסיבַא טנייהד טנװָא רעד ןעמוקנָא לָאז

 רַאלעבַא
 -- ןיילַא ןוא ,ןגָאלק טינ ךיז רימ טסייה ןד

 -- .לוק ןייד ןיא גנומעלק ליפיוזַא

 זיאולעה
 טמענ גנולצולּפ ץרַאה ןיימ ךיוא

 ,טכַאנ יד ןָא טמוק טָא זַא ,קערש ןיא ןרעדיילש ךיז

 .גנודיישעצ --- טכַאנ רעד טימ ןוא

 רַאלעבַא

 טרתזפ סעּפע
 .סע ריּפש ךיא ,רימ ןופ סיוא וטסטלַאהַאב

 זיאולעה

 | .טינ ךַאז ןייק ריד ןופ טלַאהַאב'כ ,ןיינ ,ָא

 .סנּפָא ןַא לָאמעלַא ןופ ריד רַאפ טגיל ןבעי* ןיימ

 ןטייקטייו עלַא ךרוד .סע זיא סנייד ןוא

 -- .זייוומיקלח סיוא גָאט ןייא גָאט ריד סע קיש ךיא

 ןרעװ וצ טקילגַאב טרעוו ןבעל סמענייא ביוא

 -- בעל סנטייווצ ַא רַאפ גנורַאנ ַא

 -- יטסײיה סָאד ?ןרעװ טגנַאלרַאפ ךָאנ ןָאק סָאװ זיא
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 -- -- ?ָאנ ןעגנתצלרַאפ ךיא ןונוק סָאװ זיא
 ,ךָאנ ןוא ךָאנ סע גנַאלרַאפ ךיא סָאװ ,ךַאז ַא ָאד זיא'ס ,תאי ,ָא
 דלודעג ןוא חוכ ןליטש .חוכ :זיא סָאד ןוא
 זײװנּפָארט טרעוו סניימ ןבעל סָאד יו ,ןקוק ןענעק וצ
 טרעוו סע זַא ,ןביילג ןענעק וצ ןוא ,ןענורעגסױרַא
 --- .ץרַאה סרַאלעבַא ןיא ןענורעגניײרַא קירוצ
 ,קפס ַא רימ ףיוא ןָא טלַאפ רעבָא לָאמַא
 ןטייקטייו יד ךרוד רַאלעבפא עקַאט טריּפש יצ
 ?ץרַאה ןייז ןיא ןבע"ל ןיימ ןופ סנּפצרט יד
 --- ? טסיזמוא רַאפ ןבעל ןיימ סיוא טינ טניר יצ
 ,תוקפס ענױזַא רַאפ ,רעביל ,רימ ביגרַאפ
 ריד ןיא ךיוא .ייז טריובעג טײקמַאזנייא יד
 ; רימ ןגעוו תוקפס ענױזַא ןָא ןעמוק לָאמ ןייא טינ
 טציא םינּפ ןיא ןָא ךיז רימ ןקוק טָא

 --- ,קיביײלג ,ךעלדנעטשרַאפ ,רָאלק טרעוװ ץלַא ןוא
 ;ןוז ןיא יוט יו טזיילעגפיוא ןרעו תוקפס יד
 ןבעל ריא ביגרַאפ ךיוא ןוא ,זיאולעה ןייד ביגרַאפ
 ,ריא ןופ זײװנּפָארט ןענורעגסיױרַא טרעוו סהאוו

 .ליטש טנייױו יז

 רַאלעבַא
 ,טינ ןייו ,רעטסעווש ןיימ ,זיאולעה ןיימ
 ,ןייוו -- רשפא ןוא
 ,טונימ רעד ןיא סנייד ןענייוו סָאד ייו טינ טוט סע
 --- .טפַארק טימ ןוא טייקסטוג טימ ףיוא-טרעטנומ סע
 ןריטסַאנָאמ ןופ עטנלע ןיא ןטנוװָא ןיא
 ןבעגעג זדנוא ןופ רערעדעיַא טלָאװ ליפיוו ,ָא
 !ץרַאה וצ ץרַאה ןרעה ןענעק וצ ןייוועג ַאזַא

 ,טנייו ,רעטסטנעָאנ ןיימ ,שטנעמ ןיימ : טכַארט ןוא קוק ךיא
 ,טעילוה ךיז טייקכע"ליירפ ןיא טלעוו יד רֹפֹזג ןוא
 ,סיפ עבָארג טימ ריד רעביא רעבירַא טצנַאט ןוא
 ;דמַאז רעביא יו ױזַא ,ץלָאה רעביא יו ױזַא
 .ףורַאב ןייד -- תוירחא .טנייוו תוירחא
 ,סעצײלּפ ענייד ףיוא גָאװ עסיורג סלרוג םעד
 -- -- .רעטנוא טינ ךיז ןביג סעציילּפ עניד ענייד ןוא
 ,ןייוועג ןייד רַאפ ּפָאק םעד טגיינ רַאלעבַא
 ;טינ ןרערט ןייק רעמ טָאה ןיילַא רע לייוו
 -- גנואעז ַא ףױא יו זיאולעה ףיוא טקוק רַאלעבַא
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 ,ץרַאה ןייד ןופ ןּפַאלק סָאד רעה ךיא

 ,ןקוצ ענייד ןעלסקַא יד עז ךיא
 ,גנוטכַאמש ןיא טייגרַאפ ףוג רעצנַאג ןייד

 --- .קיאָאד טינ ,טסיב וד טייוו יוװ ,טייוו יו ךָאד ןוא

 :ירשעגסױא טימ גנולצולפ

 -- !טקידײלַאב ןוא ןטָארטעצ טרעוו ןבעל'ס יוװ ,טָאג ,ָא

 ? ןגָארטרַאפ סע ןעמ לתאז יו

 ויאולעה
 :לוק ריא טרעה ןעמ סָאװ םיוק

 = += --= רעניימ רַאלעבַא

 : רַאלעבַא
 ,דלַאװו ןייק טינ זיא דלתאוו רעד
 ,דרע ןייק טינ זיא דרע יד
 -- זיא ךעלקריוו ןוא רָאװ ךַאז ןייא רָאנ
 .רעמ ןייו טינ ,זיאולעה ,ָא --- .העש עטצעל יד

 ;ןייועג ןייד טימ ץייר טינ העש עטצעל יד
 -- -- .יז קעװ טינ ,העש עטצעל יד ,טפָאלש יז
 ,ןבעל סרַאלעבַא וד ךיוא ביגרַאפ
 ,ןענורעגסױרַא םיא ןופ זײװנּפָארט ךיוא טרעוו סאו

 ףוג סרַא-לעבַא ביגרַאפ ךָאנ רערעמ ןוא
 --- ןקידלוש םעד

 זיאולעה
 :קערש טימ

 ?וטסדער סָאװ

 רַאלעבַא
 -- -- ךָאנ ןטפָארטשעג גונעג טינ םעד -- ףוג םעד

 זיאולעה
  ,סגניױזַא דער טינ

 רַאלעבַא
 :תונשקע טימ

 -- --- ןטקינײּפעג גונעג טינ םעד --- ףוג םעד
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 ןיאולעה
 ! טָאג ,ָא

 רַאלעבא
 ,טענעסימשעג גונעג טינ ךתצנ ץלַא טכעד
 -- -- -י ןלוספ םעד ,םעניירמוא םעד

 זיאולעה
 :ןײא םיא טמענ ,םיא וצ וצ-טלַאפ יירשעג ןקידקיטירו טימ

 --- רעניימ וד רענעגייא ,רעניימ רעדורב ,רַאלעבַא
 -- .ריד ךָאנ קנעב ךיא ,ביל ךיד בָאה ךיא

 .םענייז וצ ףוג ריא טעילוט

 רַאלעבַא
 בָא לָאמַאטימ יז טזָאל ,סמערָא עניד ןיא ףוג ריא ןיירא טמענ

 :רעטרעטיצרעד ַא

 ?וטסגָארט סָאװ ? בייל ןייד ףיוא וטסגָארט ספנצוו
 -- ?ךיז טמולח ריִמ יצ ,זרמא סע זיא יצ
 -- -- ,טריּפשעג ךיא טלָאװ שנרעזייא ןעגניר יוװ ױזַא
 !רעּפרעק ןייד ףיוא וטסגָארט סָאװ

 זיאולעה
 ,ןטייק

 רַאלעבַא
 ;:דךחפ ןיא

 ? בייל ןליוה ףיוא

 זיאולעה
 : קיאור

 .ןליוה ףיוא

 רַאלעבא
 טייצ עצנַאג יד וטסנננה ,סע טסייה ,רַאפרעד
 ? ףוג ןייד ןרירנָא לָאז'כ ,טזָאלעגוצ טינ

 זיאולעה
 .ןופרעד רָאג ןסיוו טסלָאז טלָאװעג טינ בָאה
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 רַאלעבַא

 ריד ייב ריטסַאנָאמ ןיא טרָאד ןוא

 ? רענייק טינ ןופרעד סייוו ךיוא

 זיאולעה

 .רענייק

 רַאלעבַא

 -- .ןעד טנלע ןוא טײקמַאזנייא ןוא ןייּפ קינייװ זיא

 !ןעמונעג ךיז ףיוא סָאד ךָאנ וטסתוה

 .גננלפייווצרַאפ ןיא ּפָאק ןייז םורַא טמענ

 ויאולעה
 ? גנולפייווצרַאפ ַאזַא סתצוורַאפ

 ,ןטייק יד ךיז ףיוא ןָאטעגנָא .בָאה ךיא טניז --- ,טרעקרַאפ

 .טימעג סָאד רעגנירג ןרָאװעג רימ זיא

 רַאלעבַא
 ? ןָאטעגנָא ייז וטסָאה סָאװרַאפ

 זיאולעה

 .ףתוש רעכיילג ַא ןייּפ ןיא ריד טימ ןייז וצ

 -- טקינײּפעג ףוג ןייד בָארג ןוא דליװ טָאה טלעוו יד

 בױא ןוא .ןייז טקינײּפעג ךיוא ףוג ןיימ ףרַאד

 ,ןעגנַאגעגייברַאפ ךימ זיא טנזה סנוילת םעז

 ןײלַא ךיא שטסאכ --- ,רימ ןבעגרַאפ וטסעוו

 -- ,ןבעגרַאפ טינ סתאד ךיז לָאמנייק ןעק

 רעגנעל סָאװ טייק ַא ןילַא ךיא בָאהד רַאפרעד

 עריא ןעגניר יד ףייטש ןוא ,טכוועגסיוא ךיז

 םרח ַא --- ,בייל ןיימ םורַא טײרדעגמורַא

 ,םרח-רדנ ַא ,ךיז ףיוא טגײלעגפױרַא

 י ר רַאלעבַא

 ?!קידנעטש סע טסגָארט וד

 זיאולעה
 .קידנעטש
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 רַאלעבַא

 ? בעד ןיא טכּפָא"לש ןוא

 זיאולעה

 .רעוש טיג זיא'ס ןוא ,טניואוועגוצ ןיוש ןיב ךיא
 --- ןקירד טמענ'ס ,לָאמַא רעווש רימ טרעו סע ןעוו ןוא
 :ךיז וצ גָאז'כ ןוא ,ריד ןָא ךיז ךיא ןָאמרעד
 קיטייװ רעד לָאז .ןקירד לָאז .ױזַא טוג זיא'ס
 --- .רבא ןדעיַא ןעמענכרוד רעפרַאש ךָאנ
 ןצנ:שגניא יײװ טינ רעמ טוט טאג ןוא
 .ָאטיג .ףוג ןיימ -- רעמ םיא ?גטינ :סיוא לייוו
 ,רע טגיל ןפרָאװרַאפ ,ץעגרע ,טייז רענעי ףיוא
 ,רימ ןופ רענענָאטעגּפָא ןַא ןוא רעדמערפ ַא
 --. -- טלייצרעד טסָאה וד יו ,טייהדניק ןייד ןיא ףוג ןייד יװ ױזַא
 -- ,טיַנ םיא ףרַאד ךיא

 רַאלעבא

 ,רימ ךיז טריר חומ רעד

 זיאולעה

 --- ,עקילָאמַא זיאולעה יד רעמ טינ ןיב ךיא
 ,בייו טינ ןוא לדיימ טינ

 -- ,רעמ בייל רענעטעמַאס רעכייוו טינ
 2 --- -- םירוסי ןיא ףתוש רעכיילג ןיב'כ
 -- -- ?טסרעה -- ,רַאלעבַא ,טלַא ןיוש רעװ ךיא
 ,טלעוו ןופ טנעוו רַאפ ךיוא ןוא ,טנעװ-ןריטסַאנָאמ רַאפ
 ןעניישפיוא "לָאז ףוג ןופ טכיל טינ
 ןעגניר עטרַאה ;ןטייק ןופ ץנַאלג רעזייב רָאנ
 ןּפַאלק ,ןּפסצלק ןלָאז ןטסיופ עקידרענייב ןוא
 !טלעו רעד ןופ ןרעטש ןקידתועשר ןיא

 רַאלעבַא

 ןייז הכוז וצ רָאג ןגָאװ ךיא ןָאק יו
 ךיא למצז יוװ ןוא ךיא ןָאק יװ ןוא ? טמַאשביל ליפיױוזַא
 ! ןגָארטרַאפ ףוג ןייז ןופ ןברק םעד

 זיאולעה

 .טָאבעג ןיימ זיא יױזַא .טסלאאז ֹוד
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 רַאלעבַא
 .וצרעד ןייז םיכסמ טינ ןָאק ךיא

 זיאולעה
 : ! ןָאק

 יז טינ דייר ןייק םעד ןגעוו לָאז רעמ ןוא

 ריד וצ ווירב עניימ ןיא
 ,רימ וצ ווירב ןיא ,וד ןוא

 ,טנָאמרעד ןייז טינ םעד ןגעוו לָאז טרָאװ ןייק

 רַאלעבַא
 .ןריּפש ייז ליוו'כ ,ענייד ןטייק יד ןרירנָא ליוו'כ

 זיאולעה
 -- .ריּפש ןוא ןָא-ריר
 ןצנַאגניא ןעמענמורַא ךימ וטסגעמ טציא

 רַאלעבַא
 .ךיז טכערב םיא ןיא ץלַא ןוא רעּפרעק ריא םורָא טמענ

 !ןעגניר-ןזיא ןיא ףוג רעצנַאג רעד

 !ןעמענ וצ ןײלַא ךיז ףיוא רזג "ליפוזַא

 -- !שינרעטַאמ ,םרח ליפיוזַא

 !ןייז םיכסמ טינ ליוװ ךיא

 ויאולעה
 : טסעפ

 ! רתזלעבַא ,ליוו

 רַאלעבַא
 יתוחוכ עניימ רעביא זיא'ס

 זיאולעה
 .ערעסערג ןוא ערעיינ תוחוכ ךיז ףאשַאב

 רַאלעבַא
 !ןפַאשַאב ייז ךיא לז יװ

 זיאולעה
 ףיוש ָאד ןענייז ייז ןוא ןפַאשַאב ןיוש ןענייז יז

 ,ןײלַא ךיז ףיוא ,רימ ףיוא קוק טָא ,עז טָא
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 -- --- .ןפַאשַאב יז ןרעוו טוב
 ,קירוצ לעצ ןייד ןיא רעטעּפש ןעמוק טסעוו
 --- ריד ףיוא קידנטרַאװ ןפערט ייז וטסעוו
 טרָאװ ןייא רָאנ --- .ענייד תוחוכ עיינ יד
 טנעוו עלַא ןוא ,ליומ ןופ וטסעװ ןדערסױרַא
 ,טרָאװ ןייד רַאפ דחּפ ןיא ןָאט ןלעװ רעטיצ ַא
 ,רעדעפ יד טלָאמעד םענ ָאט --- ,ןייז טינ ןיוש לעװ ךיא ןוא
 ,רעדיוו ,רעדיוװ ךימ ףור ןוא ,רימ וצ ביירש ןוא

 : קידנטסיירט ןוא ךייוו

 :לעוװש ןייד וצ רעדיוו ןעמוק לעװ ךיא ןוא
 -- ,ןעמעטָאנײרַא ,ןקוקנײרַא ריד םינּפ ןיא
 -- -- -- טסַאג-רעדנואוו ַא ,רערעדנַאװ-םולזד ַא
 : רעגַאב ןייא רָאנ ץרַאה ןיימ ןיא ךיא בָאה רעטציא ןוא
 --- .תופתוש ע"לופ ןיימ ןָא-םענ ,יײטשרַאפ

 רַאלעבַא
 ,טמעלקרַאפ ,טגידררש

 זיאולעה
 ,םיכסמ ייז

 רַאלעבַא
 טנעה ענעגייא טימ ךָאנ ךיא לתאז רשפא יצ
 ?ןעיצרפאפ בייל ןייד םורַא טייק ַא ןילַא

 זיאולעה
 .סעכ טימ טסדער וד

 רַאלעבַא
 .קיטייוו טימ

 זיאולעה
 ,ךיז ןיא גיזַאב קיטייו םעד טָא

 רַאלעבַא
 רָאנ ןליּפשנײרַא טעװ המכסה ַאזַא
 :ןירַא טנַאה ןיא טלעו רעקידתועשר רעד
 --- ,טוג ייז זיא ס --- ,ןגינצז תועשר טעוװ ,ַאהַא
 ,טקינייּפעג ןייז וצ ביל עדייב ןבָאה יז
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 זיאולעה
 זדנוא ןיא !ליװ סע סָאװ ןגָאז תועשר לָאז

 רעפטנע רעדנַא ןייק ןייז טינ ייס יו ייס טעװ

 .גנומַאדרתצפ ןוא גנוטכַארַאפ רָאנ יוװ

 -- טציא רערעמ ךָאנ --- זיא ןוא ןעוועג זיא חוכ רעזדנוא ןוא

 .ץלָאטש ןוא רעיודסיוא ,תונשקע

 ,רַאלעבַא ,טונימ ַא ןײטשנָא טעװ רעבָא לָאמַא

 ,ןסיירפיוא טעװ ץרַאה רעזדנוא ןיא רעיודסיוא ןוא

 ןטייווצ זיב טלעוו קע ןייא ןופ ןכליהּפתא ןוא

 -- .טּפשמ ךָאנ ףור רעזדנוא טעוװ
 -- .םעד ןיא ביילג ןוא קרַאטש יײז

 רַאלעבַא
 ,ריד ןיא ביי"לג'כ יו ,םעד ןיא ביילג ךיא

 זיאולעה
 ןגעוו עלַא ןיא ךיוא ,רַאלעבַא ,ביילג ָאט

 .ןגעוו עלַא ןיא ,טסרעה --- טּפַאשביל רעזדנוא ןופ

 רַאלעבַא

 ,ביילג ךיא

 זיאולעה

 .רעניימ רעביל ,ריד קנַאד ךיא .יוזתא טוג זיא

 ,ףיוא-טכיול .טפרַאשרַאפ ױזַא רעמ טינ קוק ונ

 ,ךיז לכיימשעצ .טעב ךיא ךיז לכיימשעצ

 רַאלעבַא

 -- .רענעטלעז ןיימ ,טסַאג"רעדנואוו ןיימ

 -- .ףיוא-ןעייג רעטרעוו ענייד לופטסיירט יו

 ,טָאבעג --- רימ רַאפ זיא ןליוו ןייד

 ,ןסיוועג --- רימ רַאפ זיא טפַאשביל ןייד

 :שטנעמ ןוא טלעװ ןגעוו האובנ ןוא ןסיוועג

 ,ןעמוק טעװ ,רערעטכערעג ַא ,רעיינ ַא שטנעמ ַא

 .םיפ ענייז רַאפ פערט יד ןענייז רימ ןוא

 ,רעיורט ןצנַאג םעד םיא רַאפ סיוא-ןגָארט רימ

 ,טייקליטש עצנַאג יד םיא רַאפ סיוא-ןגייווש ןוא

 ,סיוא םיא רתצפ ןרערט ע"לַא ןענייוו ןוא

 -- -- .םיא רַאפ סיוא םימחר עצנַאג סָאד ןרעטייל ןוא

 ,ןײגרעטנורַא ןָא טבייה ןוז יד ,ערעייט ןיימ
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 :רעטרעװ עקידרעייפ ייווצ --- זדנוא רעביא ןוא
 .לֹוּכה ךס

 ,זיאולעה ,סולשּפָא םוצ טייג ץלַא
 רעפעשַאב ןופ רעגניפ עקידנלַארטש יד
 ,טכיזעג סטלעװ רעד ףיוא ןשטנעב םוצ ךיז ןגיילרַאֿפ
 רימ ףיוא ףױרַא-גייל ענייד רעגניפ יד -- וד ךיוא
 -- -- ,ךימ שטנעב ןוא

 -וצ טמוק סע .ּפָאק ןייז ףיוא עריא טנעה יד ףױרַא-טגייל רע

 .םעט;ש ןטּפַאכרַאפ טימ ךַאנָאמ רעטשרע רעד ןפיול

 ךַאנָאמ
 ,ךיז טדיישעצ .רעהַא טמוק רעטָאפ רעד

 זיאולעה
 ,טינ ךיז טקערש רַאלעבַא ךיוא ןוא .טינ ךימ קערש ךיא

 רַאלעבַא
 ,ביור ןייז טקעמשרעד טרָאפ טָאה ףלָאװ רעד

 ןפױלטנַא| טינ טעװ ביור ןייז .טוג ונ

 ךַאנָאמ
 ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,-?טיק-רענעמ ריא זיאולעה וצ ןצ-טגָארט

 :ךרע רעד

 טינ זַא לייוו ,רעטסעווש ,ךיז לעטשרַאפ

 ,ןדייב ךייא רַאפ קילגמוא ןַא ןייז טעוו

 רַאלעבַא
 :ךרע רעד וצ קירוצ םע טפרַאװ ןוא לטיק םעד טמענ

 ,ארומ ןייק טינ ןבָאה רימ

 ךַאנָאמ
 .דרע רעד ןופ ןכַאז יד קירוצ ףיוא טּפָאכ

 ,סע ןעמ ףרַאד ןפרַאוװרַאפ דלַאװ ןפיט ןיא
 ןעמוקניײרַא סעזיאולעה ןופ דוס רעד
 ןרעו טקעלּפטנַא טינ לָאז ריד וצ לעצ ןיא
 ,הצע ןיימ טגלָאפ --- ךייא טעב ךיא
 -- ,ןָא טמוק רע רעדייא ךָאנ ךיז טנגעזעצ
 .רע טמוק טתצ  טינ ןיוש ןָאק ןעמ ,טָאג ,םנ
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 ירָאגערג רעטָאפ  .דלַאװ ןיא ןכלאז טימ קנילפ טדניוושרַאפ

 .רעטנױטשרעד ַא טביילב  .טנַאה ןיא ןקעטש ַא טיז; ןָא-טמוק

 ו .קיאור ןעייטש זיאולעה ןוא רַאלעבַא

 ירָאגערג רעטָאפ

 .ץעגרע ןּפַאכ ךיד "לעוו ךיא --- טטואוועג בָאה ךיא

 -- .ןָא גָאטימ ןופ םורַא ןיוש ךיד ךוז ךיא

 ןפערטנָא וצ רעבָא סנױזַא
 ,טכירעג טינ ,תונמאנב ,ךיז ךיא בָאה
 ? סנאוו --- ,סע טסייהד ,זיא
 -- .ָאד ןיא ןיײלַא יז ,סע טסייה ,זיא
 -- .זיאולעה יד --- !וירב יד ןופ ענעי טָא

 .יז ןעקרעד'כ ,תגי .יז ןעקרעד'כ

 .זיאולעה ףיױא טגנערטשעגנָא טקוק

 ,אמתסמ ךיוא וטסנעקרעד ךימ זַא ,ןיימ ךיא

 .טינ טרעפטנע זיאולעה .עזיופ

 ? סָאװ ,ןושל ןייק ָאטינ

 : רַאלעבַא וצ

 -- ןעמוק וצרעהַא טינ ןעמ געמ יצ ,ָאי ןעמ געמ יצ
 --- .ןָא טי רָאג ןדייב ,סע טסייה ,ךייא טייג סָאד

 -- ,סע טסייה ,עביל ךָאנ ץלפא טעװַארּפ ריא
 -- ,תוריזנ ןופ רעכעוושרַאפ ,רערַאנּפָא ,ריא

 --- .תומשנ עניירמוא ןוא עקידניז ,ריא

 ?וטסגייווש סָאװ ,ריד וצ דער ךיא

 רַאלעבַא
 ,רעטָאפ םבעד טציא ןגתאז וצ סָאװ טינ בָאה ךיא

 : טרָאװ קיצנייא-ןייא ץוח ַא

 ! קצוַא

 ירָאגערג רעטָאפ
 .קירוצ ריטסַאנָאמ ןיא קרַאק ןרַאפ ןעמענ ךיד לעװ ךיא

 רַאלעבַא
 .ןײלַא ןייג לעוו'כ ,ךימ ןעמענ טינ ףרַאד ןעמ
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 | ירַאגערג רעטָאפ
 .ָאד ןייטש טינ רעמ עגד ןייק ליוו ךיא

 / ײַאלעבַא
 .ָאד רעטָאפ םעד ןקוקנָא טינ ליוו ,יאדווא ,ךיא ןוא

 :ףרַאש .טנעָאנ וצ-טייג

 .טרעטשעג ןייז טינ ליוו ךיא --- ,זיאולעה טימ ךיז ןגעז ךיא

 ירָאגערג רעטָאפ
 רעייט "וװ ,ךיז ןובשח ַא ּפתֹא וטסיג יצ

 ? ןטסָאק ריד טעװ טייקכערפ ןייד

 רַאלעבַא
 טיירג קידנעטש ןיב ךיא זַא ,טסייוו רעטזפ רעד
 .ןלָאצ ןזיירּפ עטסערג יד
 -- זיאולעה טימ ןייז ָאד ףרַאד ךיא טונימ עכעלטע רָאנ
 ,ןיילפצ זדנוא ןזָאל רעטָאפ םעד סייה ךיא

 ירָאגערג רעטָאפ
 .ןייא סעכ ןיימ טלַאה'כ סָאװ ,קילג ןייד

 רַאלעבַא
 טלַאה רע סָאװ ,רעטָאפ ןטוג םעד קנַאד ךיא
 !ךימ ןקילגַאב ןייא ןיא

 ירָאגערג רעטָאפ

 (: קיטפיג)

 ,הבוט ןיימ ןעוועג טסיזמוא| רָאג ,סע טסייה ,זיא
 ,קירוצ רתצי ןצפופ טימ ןָאטעג ריד בתנה ךיא סָאװ
 ;הוואת ןופ גנוזיילסיוא יד קידנעגנערב ריד
 ,רעסעמ ןיימ ןופ החריט יד ןעוועג טסיזמוא
 .סע טסייהד ,טעברַא ןיימ ןעוועג טסיזמוא
 ןתח ץלַא ךָאנ זיא ןתח זַא ,עז ךיא
 -- .הלב ץלַא ךָאנ זיא הלכ ןוא

 זיאולשה
 !ּפמול ךָאנ ץלַא זיא ּפמול ןוא

 ירָאגערג רעטָאפ |
 !ןדער וצ ױזַא סע וטסנַאװ ןעמעוו וצ
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 רפ יז טליײט .רַאלעבַא ןוא זיאו-?עה ןשיווצ קעווַא ךיז טלעטוע

 ,םלצ םעד ןוא ןקעטש ןייז ףױא-טביה .ףוג ןייז טימ| רעדנַאנ

 .טסורב ןייזז ףױא טגָארט רע !סָאוװו

 .ךיז ןדיישעצ טונימ יד ךייא סייה ךיא

 זיאולעה

 .ןדיישעצ טינ יו ייס טסעו .דיישעצ ,דיישעצ

 .רעדישעצ רעד טסיב וד טינ

 .לעצ"הסיפת טינ ןוא ,ןקעטש טינ ןוא ,םלצ טינ

 למיה ןופ ןפורּפָארַא ןיילפצ טָאג טסנעק

 ,רעטנורַא ןרעדינ רע לָאז !םיא ףור ,ריד ףליה וצ

 -- : ןקעטש ןייד ןבייהפיוא רעכעה ,רעכעה רע לָאז ןוא

 ךַאז רעדנַא ןייק ןבייהפיוא לעװ ךיא ןוא

 ןקערטשסיוא ןוא ,טנַאה עכַאװש ןיימ רתצנ יו

 ,רעקינייּפ עלַא ןוא ריד ןגעקטנַא ףוג ןרַאד ןיימ

 ,טייק ַא --- ףוג ןיימ ףיוא .רעקנעה עלַא ןוא

 : רעסעמ ןלָאטש ַא --- ףוג סרַאלעבַא ףיוא ןוא

 ,סנייא ןענייז ןפוג עדייב יד

 ; קיטכעמ ןענייז ןפוג עדייב יד

 וד יו רערעדעיַא טעװ טיײקטרַאה רעייז ןאצ

 -- :ןרעטעמשעצ ּפָאק ןשירעקנעה ןייז

 ,ףוג טינ רעמ ןענייז ןפוג עדייב יד

 ,טסיופ רעטדימשעגפיונוצ רעטרעמפצלקעגנייא רָאנ

 גנונָאמרעד ַא ןוא ףור ַא ,גנונערָאװ ַא

 .קיביא --- קיבײא ףיוא ט"לעוו רערָאג רַאפ

 --- ..ץלַא ןסעגרַאפ טרעוװ סע זַא ,ןעניימ טינ טסלָאז וד

 -- ןרערט ןוא טולב ןוא בייל טעדנעשעג טסָאה וד

 טנעהד יד טשיװעגּפָא ךיז ?ַאה ,טינרָאג --- ןוא

 טנַאּפשעגקעװַא ךיז ךעליירפ ,קיאור ןוא

 -- !!הדועס וצ -- ןייוו םוצ ,שיט םוצ

 .טמערפאעג ריד טימ טייג ,סע טסייה ,ןבעל סָאד

 -- ?רַאה רעטפָארטשאבמוא ,סע טסייה ,טסיב וד ןוא

 טכַאמ ןייד זדנוא ףיוא ףױרַא-טספרַאװ ןוא טסמוק וד

 -- -- ףליה וצ ריד םלצ םעד טסבייה ןוא

 -- .רעטָאפ ,תועט ַא טסָאה וד

 :ןירַא םיא םינפ ןיא םעטָא ןסייה טימ

 .טגָאזעג גונעג בָאה ךיא  ,ןייג טסנָאק
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 ירָאגערג רעטָאפ
 .ךָאנ גָאז

 זיאולעה
 ,טינ ךָאנ ברַאטש ךיא
 --- .טינ ךָאנ טברַאטש רַאלעבַא ךיוא ןוא
 ,סרַאלעבַא רערט רעדעי רַאפ --- ייז ןסיוו רָאנ
 ,גנורעדינרעד ןוא קיטייוו ןופ ץכערק ןדעי רַאפ
 --- טולב ןּפָארט ןדעי רַאפ ,טפַאשרַאפ זדנוא טסָאה וד ספאוו
 ,ןבעג וטסעװ ןובשח ַא

 ירָאגערג רעטָאפ
 ? ןעמעוו

 זיאולעה
 ,רימ
 --- { רַאה ,ריד גָאזרַאפ ךיא סנאוו רעה ןוא
 ,ריטסַאנָאמ ןיא קירוצ ןרַאלעבפצ טסמענ וד

 !ןרירנָא רעגניפ ַא טימ םיא גַאו םינ

 ירָאגערג רעטָאפ
 -- ? טסגָאזרַאפ וד סָאװ ,ןעד וטסיב רעוו

 זיאולעה
 ,ךיא ןיב החגשה יד

 ירָאגערג רעטָאפ
 ,טָאג טימ קידהּפצוזד ךיז טסעמרַאפ
 .טָאג ףיוא רָאנ ןגָאז ןעמ ןָאק החגשה

 ןיאולעה
 ,ךיז ףיוא סע גָאז ךיא ןוא
 :שטנעמ ףיוא

 שטנעמ החגשה :שטנעמ רָאנ ,טננצג טינ
 ,ןייז טינ לע ךיא ואװַא ,םוטעמוא ןופ
 ,ןבעג גנוטכַא טעװ גיוא ןיימ ,ןעז טעוװ גיוא ןיימ
 .ןרעו ןבירשרַאפ ץלַא טעװ ץרַאהד ןיימ ןיא ןוא
 : לָאמַאכָאנ ריד גָאזרַאפ ךיא ספאוו ,רעה ןוא
 --- ,רָאה ַא ןרירנָא וצ ּפָאק סרַאלעבַא ףיוא ןגַאװ טינ
 -- !החגשה יד ריד טגָאזרַאפ ױזַא "לייוו --- ! ןגפאוו טינ

 :רַאלעבַא וצ

 ,רַאלעבַא ,ּפָאק םעד ךיוה טלַאה
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 רַאלעבַא
 .זיאולעה ,ךיוה םיא טלַאה ךיא

 זיאולעה
 .טרַאװ ןוא ,ייג רעטציא ןוא
 ,לָאמַאכָאנ ןעמוק לעוו'כ

 | רַאלעבַא
 ,זיאולעה ,רעבָא --- .ןטרַאװ לעוו'כ
 טציא ןייג ןזתאל ךיז וטסעוו ןיהואוו
 ?טנוװָא ןופ טייקלקנוט ןיא

 זיאולעה
 .טרָא ןַא ואוו ןעניפעג לעוו'כ ,רעביל ,קיאור ייז
 טנלע ןופ טנעוו ןוא ,סיורג זיא דרע יד
 -- םינילת רעעזפיוא ןוא ,גונעג ךָאנ ןענייז ןענַארַאפ
 .רימ ןגעוו קיאור ייז .גונעג יו רערעמ ךהצנ
 : סייוו ןוא ,ץלָאטש ייז --- --- -- ,טנוזעג ביילברַאפ

 ,עטכערעג יד ךָאנ ץלַא ןענייז טקיניײיּפעג
 --- .ביל ןבָאה סָאװ ,יד ךָאנ ץלַא ןענייז טנ-?ע ןיא

 | רַאלעבַא
 ,טנוזעג ייז --- .עניימ רעטסעווש ,ייז טשטנעבעג

 זיאולעה
 ,טנוזעג ייג ,רעניימ רעדורב .ייז טשטנעבעג וד ךיוא

 .ךָאנ-טיײג ,םיא רעטניה ,רעטָאפ .ּפָא רַאלעבַא

 זיאולעה
 : ןיילַא

 ,טייקכעלטניירפ רעטוג רַאפ ,דלַאװ ,ריד קנתצד ַא
 ,ןעמערַאװ רַאפ ןוא ןטכיול רַאפ ,ןוז ,ריד קנַאד ַא
 ,טייצ ןיא ןייגרעטנוא רַאפ קנַאד ַא ךיוא ןוא

 .טייז רעטיױוצ ַא ןיא קעווַא טלגתאוו .ןקעטש ַא ףיוא-טבייה
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